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A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács önálló jogi személlyé vált 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács megalakulásától a Fórum Társadalomtudományi Intézet égisze alatt működött. Ez 

elsősorban adminisztrációs segítséget jelentett, valamint azt is, hogy több rendezvényünket is a Fórum somorjai székházában 

tarthattuk. Mindezért köszönetünket fejezzük ki az Intézet azon alkalmazottainak, akik tevékenyen segítettek bennünket. Ez év 

júniusától azonban önálló jogi személlyé váltunk. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma június 7-ével a Szlovákiai Magyar 

Akadémiai Tanácsot – szlovák elnevezésével: Akademická rada Maďarov na Slovensku – polgári társulásként jegyezte be…” 

Forrás: SZMAT.sk: teljes cikk >  

Podcast: Kisebbségek és politika Ukrajnában 

Hogyan működik az állam? Működő parlament hadiállapot esetén? Hogyan változtatja meg a kisebbségi kérdést, hogy Oroszország 

az oroszok által nagyobb arányban lakott megyéket pusztítja el? Mi van, ha betiltanak egy parlamenti pártot? Az invázió előtti 

jogkisebbítés szempontjából milyen jövő várhat a kisebbségekre a háború után? A kisebbségi kérdés „nemzetbiztonságiasítása” 

vajon hatással lehet-e általában a nemzetközileg elismert kisebbségi jogokra is? Ezekről a kérdésekről beszélget a 

Társadalomtudományi Kutatóközpont "A véleményeken túl" c. podcastjának június 29-ei adásában Fedinec Csillával Vizi 

Balázs…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk >  

 

Sok a kérdőjel a hadköteles férfiak Ukrajnán belüli mozgásának korlátozásával kapcsolatban 

Az országon belül is korlátoznák a hadköteles korú férfiak szabad mozgását. A lakó- vagy tartózkodási hely elhagyását a jövőben a 

területileg illetékes toborzóközpont (korábban hadkiegészítő parancsnokság) által kiállított engedélyhez kötnék. Az erről szóló 

rendelkezést kedden hozta nyilvánosságra hivatalos Facebook-oldalán az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara. Egyelőre sok a kérdőjel 

az intézkedés kapcsán. A hírrel kapcsolatban több egymásnak ellentmondó információ is megjelent. […] Kitért a témára Olekszandr 

Motuzjanik is. A Védelmi Minisztérium sajtószóvivője a szokásos napi sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy korábban valóban 

nem voltak ilyen korlátozások, de Ukrajnában háború van, és az államnak információval kell rendelkeznie a rendelkezésre álló 

mozgósítási állományról. […] A témában Valerij Zaluzsnij tábornok, a fegyveres erők vezérkari főnöke is megszólalt…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: Tanulmányi ösztöndíjakat adott át a KMNE 

33 fiatal vehette át a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok egyesületének tanulmányi ösztöndíját. A programra olyan fiatalok 

jelentkezhettek, akiknek a családja tagja a nagycsaládosokat tömörítő szervezetnek és a felsőoktatásban, vagy valamely szakképzési 

intézményben folytatják tanulmányaikat. […] A fiatalok meghallgatásánál nem csak a tanulmányi eredmények és a szociális háttér, 

de az adott egyén jövőképe is kiemelt hangsúlyt kapott. Az ösztöndíj lehetőség mellett a nagycsaládos egyesületnél számos 

közösségi programot szerveznek a nyár folyamán…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján lépett fel a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján lépett fel a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A beregszászi színészek a 

Forráspont c. darabot adták elő Oleh Melnyicsuk rendezésében. Az emberiség megosztottsága, kategóriákba sorolása örök téma. 

Férfiak és nők, szegények és gazdagok, fiatalok és idősek – ezt a feloldhatatlannak látszó megosztottságot mutatja be a beregszászi 

színház a Forráspont c. darabjában…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Ismertető: A munkácsi Zrínyi Ilona könyvtár 

Munkács központjában, egy közel 150 éves épületben helyezkedik el a Zrínyi Ilona könyvtár. A KMKSZ munkácsi alapszervezete 

tulajdonában lévő intézmény története 1989-ben kezdődött, amikor is megkapták az egykori városi gyermekkönyvtár helyiségét. Az 

évek során az olvasók és magyarországi könyvtárak adományai révén a könyvállomány közel 31 ezerre nőtt, a berendezést és a 

helyiségek felújítását jótékonysági szervezetek és a magyar kormány támogatta…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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http://szmat.sk/a-szlovakiai-magyar-akademiai-tanacs-onallo-jogi-szemellye-valt/
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/07/tkpodcast-kisebbsegek-es-politika-ukrajnaban
https://kiszo.net/2022/07/05/sok-a-kerdojel-a-hadkoteles-ferfiak-ukrajnan-beluli-mozgasanak-korlatozasaval-kapcsolatban/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/tanulmanyi-osztondijakat-adott-at-a-kmne.html
https://karpataljalap.net/2022/06/30/magyar-szinhazak-kisvardai-fesztivaljan-lepett-fel-karpataljai-megyei-magyar-dramai
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/a-munkacsi-zrinyi-ilona-konyvtar.html


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

A külügy szerint Potápi Árpád János továbbra is a múltban él 

Az államtitkár úr továbbra is a múltban él, reagált a szlovák külügy Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár fotójára, amelyen 

egy Nagy-Magyarország-térkép előtt jelentette be, hogy Szlovákiába látogat. „Az, hogy Magyarország állami tisztségviselője 

szlovákiai látogatását úgy jelenti be, mint egy felvidéki látogatást Nagy-Magyarország térképe előtt ülve, egy újabb példája annak, 

hogy a magyar fél figyelmen kívül hagyja ismételt felhívásainkat a kölcsönös empátiára, amely a szomszédsági kapcsolatokban 

fontos…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Kisebbségi kormánybiztos: Kétséges a kisebbségi törvény sorsa 

Bár nem veszett el a kisebbségi törvény a rendszerben, a sorsa bizony kétséges – mondja Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos, aki szerint a külügyminisztérium egyáltalán nem akarja a jogszabályt, arra viszont nem igazán akarnak válaszolni, 

miért nem. Beszélgetésünkből megtudhatják: hogy mi lehet a kisebbségi törvény sorsa,  [...] miért lehetetlen feladat módosítani a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényt, illetve hogy púp-e a kormányhivatal hátán a kisebbségi kormánybiztos. [...] Pontosan mivel 

kapcsolatban állították a tárcák, hogy alkotmányellenes az új törvény − amely az állam régi „adóssága” a kisebbségek felé, a 

jogszabálycsomag lefedi a kisebbségi közélet szinte minden területét, szabályozza a nemzeti kisebbségek jogállását és alkalmazza 

jogaikat −  Fogalmam sincs. Ez a sajnálatos ebben az egészben, hogy visszatérnek a 90-es évek sztereotípiái. Különösen a külügynél 

tapasztaltam ezt. Mikor elfogynak az érvek, előhúzzák az alkotmányellenességet és a kollektív jogok kártyáját…” Forrás: 

Napunk.sk: teljes cikk > 

Kétnyelvű közúti jelzőtáblák kihelyezéséről határozott Dunaszerdahely 

A dunaszerdahelyi városi képviselőtestület határozatot fogadott el, melynek értelmében a város teljes területén (azaz kül- és 

belterületeken egyaránt), fokozatosan kétnyelvűre cserélik a közlekedési táblákat. [...] Horony Ákos, a Kisebbségi jogi és 

Nyelvhasználati Bizottság elnöke elmondta, hogy Dunaszerdahelyen (országelsőként) már akkor is voltak néhol kétnyelvű táblák,  

amikor még jogilag nem volt teljesen megengedett. A kisebbségi nyelvhasználati törvény legutóbbi módosítása azonban már 

kimondottan lehetőséget nyújt arra, hogy a közlekedési táblákon az úti célok és a földrajzi nevek magyarul is szerepeljenek. [...] A 

cikk elkészülte után érkezett a hír, hogy Dunaszerdahely példáján felbuzdulva Halász Béla gútai önkormányzati képviselő is 

benyújtotta a város képviselőtestületének hasonló témájú javaslatát…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Könyvtár - Egy letűnt kor nem is olyan haldokló intézménye? 

Hiába az egyik legősibb intézmény a könyvtár, egyre inkább megkérdőjeleződik a fontossága. Milyen szerep juthat a könyvtáraknak 

a mai korban? Van egyáltalán még létjogosultsága? Erről is beszélgettünk a komáromi Szinnyei József Könyvtár egyik 

munkatársával. [...] A könyvtárosság nem a legmegerőltetőbb munka, de így is el vannak látva teendővel. Mindenkori fő feladatuk 

a kölcsönzés, az olvasók kiszolgálása. Ma már mindez automatizálva van és számítógépes rendszeren keresztül zajlik, így minden 

könyvtári dolgozó rendelkezik saját számítógéppel. Emellett azonban sok minden mással is foglalkoznak még... [...] Pontos 

statisztikát ugyan nem kaptunk, de annyit megtudtunk, hogy átlagban napi 40-en látogatják a könyvtárat. Akadnak közöttük hébe-

hóba betérők, de szép számmal vannak törzslátogatóik is…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Lehotai Aladár elfeledett gömöri magyar katonák nyomában 

Idegen földön harcoló, hazájuktól távol pihenő gömöri magyar katonák után kutat évtizedek óta Lehotai Aladár helytörténész. A 

több évtizedes kutatómunka eredményét jövő tavaszra szeretné kötetbe rendezni. A rimaszombati járásbeli Lehotai Aladár neve 

elsősorban A málenkij robot – Gömöriek a szovjet lágerekben című kötet révén lehet ismert sokak számára. Évtizedeken keresztül 

gyűjtötte a túlélők elbeszéléseit az orosz lágerévekről. Most egy újabb könyvön dolgozik az uzapanyiti helytörténész. Ezúttal az 

első világháborúban harcoló gömöri bakák útját igyekszik nyomon követni számos harctéren át. Mindkét dédnagyapja harcolt a 

Nagy Háborúban. [...] Négy egységre és az azokban szolgáló magyar katonákra fókuszál. A besztercebányai 16. honvéd 

gyalogezred, a losonci 25. közös gyalogezred, a losonci 16. tábori ágyúsezred és a losonci 29. tábori vadászzászlóalj katonáinak 

háborús útvonalát igyekszik feltárni…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Videó: Több újdonsággal is várja a látogatókat a Nógrádi Múzeum és Galéria Losoncon 

Németh Bozó Andrea művészettörténész mutatja be a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria képeit, és helytörténeti kincseit. [...] Egy 

sikeres pályázatnak köszönhetően több festménnyel bővült a képtári részleg, új időszaki kiállítás tekinthető meg, illetve a vakok és 

https://napunk.dennikn.sk/hu/percrol-percre/2923189/?ref=inc
https://napunk.dennikn.sk/hu/2920590/bukovszky-laszlo-benne-van-a-pakliban-hogy-kiherelik-a-kisebbsegi-torvenyt/
https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahely-a-jo-pelda-csak-onkormanyzatainkon-mulik-a-ketnyelvu-utiranyjelzo-tablak
https://ma7.sk/video/szobeszed/csallokoz-sziveben-ujabb-attores-a-vizualis-ketnyelvuseg-teren-video
https://www.bumm.sk/regio/2022/07/06/egy-letunt-kor-nem-is-olyan-haldoklo-intezmenye
https://napunk.dennikn.sk/hu/2918376/lehotai-aladar-elfeledett-gomori-magyar-katonak-nyomaban/


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

gyengénlátók számára is látogatható az állandó tárlat. [...] Németh Bozó Andrea elmondta, hogy Szlovákiában a Nógrádi Múzeum 

és Galéria birtokolja a legtöbb képet, melyek alapját nógrádi művészek művei képzik…” Forrás: Youtube/ Hireksk.com: teljes cikk 

> 

Tizennégy év után magyar nyelvű bérmálás Taksonyon 

A Galánta szomszédságában megbújó kis falucska hitélete éledezni látszik. Salka László helyi plébános évtizedek óta tartó 

paptalanság után érkezett Taksonyra, ezzel meghozva a katolikus élet megmozdulását. [...] 2008-ban jegyzik az utolsó bérmálást a 

településen, ezzel szemben idén május 15-én első szentáldozást szolgáltatott az atya, valamint Orosch János katolikus püspök 

dekrétumban bízta meg őt a július 3-i bérmálás szentségének kiszolgáltatására is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Szerbiáról szóló EP-országjelentés számos bírálatot tartalmaz 

Vladimir Bilčik jelentéstevő tegnap ismertette a Szerbiáról szóló 2021-es ország jelentést az Európai Parlamentben. Annak ellenére, 

hogy Bilčik pozitív hangnemben beszélt Szerbia lehetséges csatlakozásáról, a jelentés számos bírálatot is tartalmaz. Szerbia 

csatlakozásának ütemére nagy hatással lesz az, milyen reformokat hoz, különös tekintettel a jogállamiságot érintően, de sokat nyom 

a latban az is, mennyire elkötelezett az európai standardok és elképzelések iránt – részletezte. […] Az európai parlament képviselői 

nagy többséggel szavazták meg az országjelentést. A jelentés ugyan támogatja Szerbia EU-ba vezető útját, ugyanakkor Belgrádtól 

azt kéri, hogy alkalmazza az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szembeni szankciókat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Hét helyszínen kezdődött meg az MNT szervezésében az intenzív szerb nyelvtanfolyam 

Ezen a nyáron 87 diák kezdte el a Magyar Nemzeti Tanács háromhetes intenzív szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyamát. A program 

az utolsó középiskolai évüket szeptemberben kezdő tanulókat célozza meg, akik egyben a továbbtanulásukat is tervezik. Topolyán 

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke üdvözölte a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola 

tantermében a topolyai tanfolyam résztvevőit, és adta át a foglalkozások alkalmával használt tankönyveket.  […] A tanterv igyekszik 

illeszkedni a diákok nyelvi alaptudásához, így a teljesen kezdő és a haladó szinthez, A és B program szerint foglalkoznak a 

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

Jubileumi könyvek bemutatója Csókán 

A hetilap fennállásának 75. évfordulójára kiadott könyveket mutatta be a Hét Nap szerkesztősége Csókán, a Városi Könyvtár 

olvasótermében. Ez volt az első alkalom, hogy a mind az öt, a jubileum kapcsán megjelentetett könyvet együtt láthatta a közönség. 

A jelenlévőket Kobrehel Éva, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ igazgatója köszöntötte. […] A rendezvény kezdetén Tóth 

Lívia, a Hét Nap főszerkesztője Perisity Irma Sorsok, emberek és Orosz Ibolya Batyubontás című kötetéről beszélt, melyekből 

Szőregi Márta könyvtáros olvasott fel egy-egy részletet. Dudás Károly író, publicista a saját, Magyar utak című, főleg vezércikkeket 

tartalmazó könyvéről osztotta meg gondolatait…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Csütörtökön startol Palicson a négynapos Nyárhangoló Fesztivál 

Négynapos Nyárhangoló Fesztiválra várja csütörtöktől a vendégeit Palicsra a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális 

Központ. Az Öko-központban 14 órától a Déri Múzeum és a Debreceni Irodalom háza programja kezdődik: REJTŐzködő irodalom 

– Rejtő Jenő időszaki kiállítás és múzeumpedagógiai nyomozás 8-99 éves korig címmel. […] Színházi kerekasztalt tartanak Garay 

Béla emlékére A költői színház lehetőségei címmel majd […] A filmvetítés után élőszóban folytatódik a megemlékezés Garay 

Béláról. A polgári színjátszás öröksége című tribün második részének vendége Balogh Tibor dramaturg, színikritikus, Góli Kornélia 

dramaturg, az MTA köztestületének külső tagja és Oláh Tamás teatrológus. […] Másnap folytatódik a színházi kerekasztal a Vigadó 

konferenciatermében Garay Béla emlékére. Vendég: Kovács Frigyes színművész, rendező, László Sándor rendező, színművész, 

Venczel Valentin színművész, az Újvidéki Színház igazgatója…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Magyar filmek a palicsi filmfesztiválon 

Hat magyar filmet láthat a közönség az idei palicsi filmfesztivál Új magyar filmek című válogatásában, és további kettőt egy-egy 

versenykategóriában július 16. és 22. között - írja az MTI a szervezők szerdai közlésére hivatkozva. […] Az idei palicsi 

https://www.youtube.com/watch?v=OyPIdQwMd_k&t=21s&ab_channel=H%C3%ADrek.sk
https://www.youtube.com/watch?v=OyPIdQwMd_k&t=21s&ab_channel=H%C3%ADrek.sk
https://ma7.sk/tajaink/tizennegy-ev-utan-magyar-nyelvu-bermalas-taksonyon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-szerbiarol-szolo-orszagjelentes-kioktato-es-nem-segiti-csatlakozas
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-szerbiarol-szolo-orszagjelentes-kioktato-es-nem-segiti-csatlakozas
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elfogadta-szerbiarol-szolo-orszagjelentest-az-europai-parlament
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27641/Intenziv-szerb-nyelvtanfolyam-Hogy-merjenek-beszelni.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Jubileumi-konyvek-Csokan-40271.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15278/Csutortokon-startol-Palicson-a-negynapos-Nyarhangolo-Fesztival.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

filmfesztiválon több mint 130 filmet láthat a közönség 15 válogatásban Palicson és Szabadkán. Számos alkotás szerbiai és térségbeli 

bemutatója éppen a palicsi filmes ünnepen lesz. A filmbemutatók mellett koncertek, kiállítások, műhelymunkák és szakmai 

előadások is várják az érdeklődőket…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Múltidéző: A kedélyes, tréfacsináló öregúr 

Százhúsz évvel ezelőtt hunyt el Lauka Gusztáv (1820—1902) író, költő és lapszerkesztő. Életének utolsó két évtizedét 

Nagybecskereken, Torontál megye székhelyén élte le. Tíz évig (1882—1892) szerkesztette a Torontál című lapot, és három kötete 

látott napvilágot a Bega menti városban. Petőfi egykori barátjaként kultuszteremtője is volt a déli végeken, gazdag irodalmi 

pályafutása pedig több mint hatvan évig tartott. Valami régen elfeledett kedélyesség, ma már nem létező bohémség elevenedik fel 

Lauka Gusztáv emlékével. Nagybecskereken hanyag eleganciájú nábobok, beképzelt megyei tisztviselők, rátarti ügyvédek, 

vállalkozó szellemű kereskedők és kispénzű művészek, újságírók között forgott. Jól feltalálta magát ebben az illusztris társaságban, 

és meg is szerették a becskerekiek…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

Felmérés: Csaknem a teljes lakosság úgy véli, Romániának a Nyugat felé kell irányulnia 

A romániai lakosság több mint 83 százaléka úgy véli, hogy politikai és katonai szövetségek tekintetében Romániának a Nyugat 

(EU, USA, NATO) felé kell irányulnia a következő évtizedekben – derül ki az INSCOP Research által a STRATEGIC Thinking 

Group megbízásából végzett közvélemény-kutatásból. A május 23-a és június 14-e között készült felmérésben megkérdezettek 83,5 

százaléka szerint Romániának a Nyugat, és a NATO által kijelölt irányt kell követnie, 8 százalék pedig a Kelet, azaz Oroszország 

és Kína felé való irányulást szorgalmazná…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötelező kvóta a román sportolók versenyeztetésére 

Novák Károly Eduárd sportminiszter jelentős változást jelentett be a román sportéletben. Ez főképp a mérkőzéseken pályára lépő 

külföldi játékosok számát szabályozza. A miniszter aláírta azt a rendeletet – egyben közösségi oldalán bejelentette –, mely szerint 

egy csapatban kötelezően legalább 40 százalékban román sportolóknak kell szerepelniük az országos bajnokságokon…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Nagy a lemaradás a népszámláláson, akár 150 ezer romániai magyar is kimaradhat az összeírásból 

Rendkívül akadozik a népszámlálás személyes lekérdezéses szakasza Erdély-szerte, ez derül ki magyar önkormányzati vezetők 

beszámolójából. Ugyanakkor a bukaresti Statisztikai Intézet adatai is arra világítanak rá, hogy bő egy héttel a népszámlálás július 

17-ére kitűzött befejezése előtt Románia becsült lakosságának mintegy negyedét még nem regisztrálták. Kolozsban 29, Szatmárban 

24, Marosban 23, Biharban 19, Szilágyban 18, Hargitában 17, Kovászna megyében pedig a feltételezett lakosság 16 százalékát nem 

sikerült lekérdezni eddig. A magyarlakta települések hatékonyságát vizsgálva az becsülhető, hogy akár több mint 150 ezer magyar 

kimaradhat az idei népszámlálásból, amennyiben nem sikerül javítani az összeírás ütemét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk 

> 

Kiemelt bizalmi minősítést kapott a Sapientia a Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségtől  

Az elmúlt tanév eredményeit ismertette a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán Lázár Ede, az egyetem dékánja, Papp Levente dékán 

helyettes és Csíki Adél kommunikációs szakember. Elmondták: az egyetem először kapta meg a Román Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Ügynökségtől (ARACIS) a legmagasabb szakmai besorolást, kiemelt bizalmi minősítéssel. Arról is beszámoltak, 

hogy a 2021–2022-es tanévben emellett rekordszámú hallgató vett részt a Tudományos Diákköri Konferencián: 80 hallgató 74 

dolgozat és a kapcsolódó kutatás eredményeit mutatta be. Az elmúlt tanévben több mint 270 publikációt jelentettek meg…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Székelyföld tematikus, a Lengyel keringő címet viselő júliusi száma 

A Székelyföld 2022/7. száma tematikus: Lengyel keringő címszó alatt a lengyel irodalomnak, történelemnek, kultúrának van 

szentelve, a lengyel–magyar barátság jegyében. A lapszám két vendégszerkesztő, Hubbes László, az MTA köztestületének külső 

tagja és Vermesser Levente bevonásával készült, az összeállítás előbbi tárgyilagos, illetve utóbbi poétikus 

felvezetőjével/ráhangolójával kezdődik. […] A Közös történeteink rovatban Kovács István A barátság anatómiája. Fejezetek a 

magyar–lengyel közös történelemből címmel közöl áttekintőt, ugyanitt Trenka Csaba Gábor Poniatowski herceg és a kegyelmi 

időszak, avagy lengyel–magyar történelmi áthallások című írása olvasható. […] A Lengyel irodalmi látkép című rovatban 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/15277/Magyar-filmek-a-palicsi-filmfesztivalon.html
https://hetnap.rs/cikk/A-kedelyes-trefacsinalo-oregur-40246.html
https://kronikaonline.ro/belfold/a-lakossag-tobbsege-ugy-veli-romanianak-a-nyugat-fele-kell-iranyulnia-politikai-es-katonai-szovetsegek-tekinteteben
https://sport.szekelyhon.ro/egyeb-sportok/ilyen-meg-nem-volt-kotelezo-kvota-a-roman-sportolok-versenyeztetesere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagy-a-lemaradas-a-nepszamlalason-akar-150-ezer-romaniai-magyar-is-kimaradhat-az-osszeirasbol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagy-a-lemaradas-a-nepszamlalason-akar-150-ezer-romaniai-magyar-is-kimaradhat-az-osszeirasbol
https://szekelyhon.ro/aktualis/kiemelt-bizalmi-minositest-kapott-a-sapientia-emte-csikszeredai-kara


AUSZTRIA 

 

Magdalena Garbacik-Balakowicz ír a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatokról, Wirth Imre A szabadság rézbőrű árnyalatairól, 

Mihály Vilma Andrzej Sapkowski Vaják könyvsorozatáról…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Korunk, a macskák irodalmi és képi megjelenítéseit körbejáró tematikus száma 

A macskák fontos szerepet töltenek be a kultúrtörténetben, részei a mítoszoknak, alaptörténeteknek – és természetesen a 

hétköznapoknak is. A Korunk tematikus összeállítása a macskák irodalmi és képi megjelenítéseinek ered nyomába, vizsgálva a 

populáris kultúrában jelen lévő ábrázolásokat is, ugyanakkor kitér azoknak a társadalmi konszenzusoknak a változásaira is, amelyek 

például a városokban élő macskák életformáját befolyásolják. […] A lapszám szerzői között az MTA köztestületének külső tagjai 

szerepelnek: Egyed Emese, Horváth Csaba, Bence Erika és mások…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Váta Lóránd és László Csaba kapta a legjobb fő- és mellék-szereplő UNITER-díjat 

Több erdélyi magyar színház előadása és színművésze is szerepelt a Romániai Színházi Szövetség (UNITER) elismeréseinek idei 

jelöltjei között, a hétfő esti ünnepélyes gálán többen közülük díjra is váltották jelölésüket: Váta Lóránd, a Kolozsvári Állami Magyar 

Színház, valamint László Csaba, a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színésze is elismerésben részesült. […] Alkotótársainak, 

valamint a marosvásárhelyi közönségnek is köszönhető a frissen kapott UNITER-díj – mondta el a Krónika megkeresésére László 

Csaba, a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színésze. Ez a díj visszajelzés arra vonatkozóan, hogy az ember jó helyen van, és 

talán jó, amit csinál. Fontos, hogy értékeljék a munkánkat” – mondta az udvarhelyszéki Városfalván született színművész, aki immár 

21 éve van a pályán, mindvégig a Tompa Miklós Társulat tagjaként dolgozott. Hozzátette, a díj azért is fontos, hogy az ember ne 

kételkedjen sokat magában…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ismét Csíkszereda lesz a régizene fővárosa 

Számos koncerttel, hangversennyel, zenés helytörténeti túrákkal és filmvetítésekkel várják a régizene kedvelőit július 9–17. között 

Csíkszeredába, ahol 40. alkalommal szervezik meg a Régizene Fesztivált és kísérőrendezvényét, a Régizenei Nyári Egyetemet…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Könyvbemutató: Gondolatfúgák 

A 2022-es év első felét pódiumbeszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóval zárta a bécsi Collegium Hungaricum. Kató Zoltán új 

könyvével, a Gondolatfúgák címművel, mely a Brassói Lapok Alapítvány gondozásában a közelmúltban jelent meg.  A Bécsben 

élő szerzőt persze nemcsak az erdélyi közönség ismeri a Brassói Lapokból, vagy a Új Magyar Szó hasábjairól, hanem a Magyar 

Naplót, vagy az Irodalmi Jelent lapozgatók is és mint a Bécsi Napló egyik szerkesztője rendszeresen publikál e lap hasábjain is. A 

pódiumbeszélgetésben ezért voltak társai a Bécsi Napló főszerkesztője Deák Ernő, az MTA MTKEB tagja és egyik szerkesztője 

Martos Péter. […] A szerző öt évvel ezelőtt kezdett intenzívebben az írással foglalkozni. Az utóbbi három évben négy kötete jelent 

meg a Másréti Kató Zoltán néven publikáló tagadhatatlanul termékeny erdélyi születésű írónak. […] Legújabb könyve a 

Gondolatfúgák a „mi lesz velünk, emberekkel, a 21.században?“ témakör köré csoportosított gondolatokat feszegetve két részből 

áll…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Évértékelő: Kihívásokkal teli tanévet zárt az AMAPED 

Június utolsó napjaiban a bécsi AMAPED diákjainak is megkezdődött a nyári szünet. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

mozgalmas évet tudhat maga mögött. Online és hibrid oktatás, nagy sikerű szavalóverseny és egy új csoport beindítása is szerepel 

az évösszegző mérleg képzeletbeli serpenyőiben. Az AMAPED-ben a korábbiakkal megegyező, 300-320 diák tanul. […] 

Tanévértékelő Mentsik Szilvia AMAPED-elnökkel…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Felhívás: Levelek digitalizálása Bécsben 

Régi levelek, képeslapok szövegének digitalizálásához kéri a lakosság segítségét a Bécsi Múzeum és a városi könyvtár. A két 

intézmény közösen hozta létre a Crowdsourcing.Wien platformot, amelyen keresztül bárki bekapcsolódhat a nagyszabású 

vállalkozásba. A raktárakban öt évszázad több mint 200.000 irománya várja, hogy leirat készüljön róla és végre megismerhessék a 

kutatók. Az első vállalkozó kedvű jelentkezők több mint 1.000 levél közül választhatnak, ezek 1914 és 1919 között íródtak. […] A 

fő feladat egy-egy levél szövegének leírása és elmentése, de aki szeretné, már legépelt leveleket is ellenőrizhet, átolvashat. A 

mindennapos személyes üzeneteken kívül irodalmárok, zeneszerzők, művészek és más érdekes emberek levelezése is szerepel a 

leírásra váró dokumentumok közt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/megjelent-a-szekelyfoeld-juliusi-szama-1
https://www.e-nepujsag.ro/articles/macskak-az-irodalomban-es-a-filmekben
https://kronikaonline.ro/kultura/vata-lorand-kapta-a-legjobb-ferfi-foszereplonek-jaro-uniter-dijat-laszlo-csaba-a-legjobb-ferfi-mellekszereplo-dijat-zsebelte-be
https://kronikaonline.ro/kultura/laszlo-csaba-szinmuvesz-frissen-kapott-uniter-dijarol-ba-vasarhelyi-kozonsege-is-az-elismeresr
https://kronikaonline.ro/kultura/ismet-csikszereda-lesz-a-regizene-fovarosa-a-termeszetben-levo-muzsika-a-temaja-a-hetvegen-kezdodo-regizene-fesztivalnak
https://www.becsinaplo.eu/gondolatfugak
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3163489/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3163493/
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Podcast: Zágorec-Csuka Judit a Lendvai KKK megbízott igazgatójelöltje 

Kedden délután tartotta 9. soros ülését a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsa. A tagok egyhangúlag Zágorec-Csuka 

Juditot, az MTA köztestületének külső tagját javasolták az intézmény megbízott igazgatói posztjára. Ezzel egy időben háromtagú 

bizottság létrehozásával megkezdték az új igazgató kinevezésére vonatkozó eljárásokat. […] A Lendvai KKK Tanácsának javaslatát 

még jóvá kell hagynia az alapítónak és véleményezni a társalapítónak…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Könyvtár a lombok alatt 

Júliusban és augusztusban a Lendvai Rózsa városi parkban idén már második alkalommal lehetőség adódik könyvek és folyóiratok 

ingyenes olvasására, lapozgatására. A „Könyvtár a lombok alatt” című projekt keretében a kellemes, árnyékban felállított 

„könyvtárban” közel 300 kötetből lehet válogatni minden pénteken és szombaton délután, valamint vasárnap délelőtt. A látogatók 

számára magyar és szlovén nyelvű szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, képeskönyvek, újságok és folyóiratok állnak 

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

  

Jó ütemben halad a magyar óvodák építése 

Zajlanak az építkezések Pélmonostoron, Kórógyon és Szentlászlón, ezeken a településeken új magyar óvodák, intézmények 

létesülnek a magyar kormány támogatásának köszönhetően. […] Az ütemtervek szerint 2023 őszétől újabb 120 kisgyermek számára 

lesz elérhető a magyar nyelvű óvodai program. […] A pélmonostori kulturális központ egy magyar óvodai egységből, egy magyar 

könyvtárból és egy rendezvényteremből fog állni. […] Kórógyon a honvédő háború előtt volt óvoda, a békés reintegrációt követően 

azonban erre ez ideig nem volt lehetőség, így a szülők számára a legközelebbi magyar óvodát az eszéki HMOM Központ jelentette. 

[…] Szentlászlón hasonló gondokkal küzdöttek a szülők, hiszen itt is a gyerekek utaztatása volt az egyedüli megoldás a magyar 

óvodába járásra…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A felvidéki Panyidarócon találkoztak az azonos nevű települések képviselői 

A Kárpát-medencei Darócok soros találkozóját a felvidéki Panyidarócon tartották meg, az eseményen a drávaszögi Várdaróc is 

képviseltette magát. A Kárpát-medence területén tizenhárom Daróc nevű település van, ezeket 2007-ben egy magyarországi motoros 

csapat „kutatta fel” azzal a céllal, hogy közös múltjukat, értékeiket kölcsönösen megismerhessék…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

Fiume magyar korszakának történetét mutatják be egy programsorozattal 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a fiumei Városi 

Múzeum közös szervezésében Fiumében nagyszabású kiállítás keretében mutatják be az Adria-parti város magyar korszakának 

történetét. A kiállítás fókuszában a város modernizációja, a tengeri kereskedelem, a gazdaság és a turizmus fejlődése áll. […] A 

kiállítást július 12-én nyitják meg a Rijekai Városi Múzeum kiállítótermében, és szeptember 13-ig lesz látogatható, így a városban 

nyaraló magyar turisták is megtekinthetik a horvát és magyar kurátorok által készített tárlatot. Kiegészítve és támogatva a kiállítást, 

2022. június 30. és július 14. között a Rijekai Egyetem Magyar Nyelvi Lektorátusa közreműködésével magyar gasztronómiai 

bemutatókat, valamint zenei estet is szerveznek „Hungarikumok Fiumében” címmel…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Összeállította: Bóna László  
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