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Politikum: Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt ismét kezdeményezi fúzióját 

Vasárnapi csíkszeredai együttes küldöttgyűlésén az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) újra 

kezdeményezte a két párt fúzióját, és a fúzió révén létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzését – közölte az EMSZ 

sajtóirodája. […] Minderre azért volt ismételten szükség, mert a bukaresti táblabíróság korábban jogerősen elutasította az két párt 

fúziójának bejegyzését, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy az új párt hivatalos nevét magyarul és románul is be kívánták 

jegyeztetni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Riport: Melyik magyar középiskolába volt a legnehezebb bejutni idén? 

Közzétették csütörtökön az oktatási minisztérium honlapján a középiskolai „felvételi” eredményeit, ezeket vetettük össze az iskolák 

szerint. A számítógépes elosztás adatai szerint a magyar nyelvű osztályok közül a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium 

matematika-informatika osztályába volt szükség a legnagyobb médiára (a képességvizsga eredménye és a korábbi négy év átlaga 

alapján alkották meg), ott legalább 9,20-as átlag kellett a 9. osztályba való bekerüléshez. Az kétségtelen, hogy a marosvásárhelyi 

Bolyai Farkas Elméleti Líceumban indul a legnépesebb 9. évfolyam, összesen 9 osztálynyi, 234 gyereket rangsoroltak ott – ebben 

a kontextusban érdemes nézni az utolsó, 7,82-es átlagot. […] Az összesítésünkbe nem kerültek bele a szakiskolai osztályokba 

bejutók, viszont szerepelnek a szaklíceumi osztályok, ahol végzősként a szakvizsga mellett érettségizniük is kell a diákoknak…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nőtt az erdélyi vexillológia nemzetközi ázsiója 

A Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének (FIAV) tagjává fogadták az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet 

a világszövetség Ljubljanában tartott közgyűlésén. Ezáltal a sepsiszentgyörgyi székhelyű szervezet a FIAV egyetlen romániai aktív 

tagjává vált. A FIAV közgyűlését a Szlovénia fővárosában szervezett, július 11–15. között zajló 29. Zászlótudományi 

Világkongresszus keretében tartották meg 12-én délután. Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület tagfelvételi kérelmét a 

szervezet elnöke, Szekeres Attila István, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja, a történelemtudomány doktora, az MTA 

köztestületének külső tagja tartotta fenn. Elmondta, a 2014-ben alakult egyesület […] partnerségében öt szakkönyv jelent meg. Az 

egyesületet 2019-ben tagjává fogadta a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség is…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk > 

Egymás után száradnak ki a Sepsiszentgyörgy környéki patakok és források 

Kiszáradás közeli állapotba került Sepsiszentgyörgy forrásvizeinek és patakjainak egy része, amihez az éghajlatváltozáson túl helyi 

tényezők is hozzájárultak. A talajvíz egyre kevésbé tölti fel ezeket, aminek katasztrofális következményei lehetnek. A 

sepsiszentgyörgyi Babeș-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karral partnerségi kapcsolatot 

ápoló közbirtokosság ezért terepgyakorlatot szervezett, a Szemerja patakot is érintve, és a környezetmérnök hallgatók felméréseket 

végeztek a patakmedrekben. […] Az embereket pedig közvetlenül is érintheti a szárazság veszélye, sokan palackozzák és 

fogyasztják Háromszék gazdag forrásvizeit otthonaikba, amelyek a város környékén szintén apadnak. Hartel Tibor ökológus 

elmondta […] egy ökológiai szempontból működő és „egészséges” erdő például hektáronként akár 1000-1400 köbméter vizet is 

képes lenne megtartani, gyepek esetén ez 400-600 köbméter/hektár lehet…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Tanulmányok a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére 

Július 15-én, pénteken este a marosvásárhelyi Studium Hub konferenciatermében bensőséges hangulatú ünnepi könyvbemutatón 

köszöntötték barátai, kollégái, tisztelői a 75. születésnapját nemrég töltött művelődéstörténész, író, könyvtáros, közéleti személyiség 

Sebestyén-Spielmann Mihályt. A Studium-Prospero Alapítvány, a Borsos Tamás Egyesület és az EME Marosvásárhelyi 

Fiókegyesülete szervezte rendezvényen ismertették a Civis, scriptor, historicus című születésnapi tanulmánykötetet. […] Köszöntőt 

mondott Vass Levente, a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke és Bányai Réka, a Teleki–Bolyai Könyvtár könyvtárosa, 

a kötet társszerkesztője. Az ünnepeltet méltatta Pál-Antal Sándor történész, az MTA kükső tagja. A kiadványt bemutatta Simon 

Zsolt történész, az MTA köztestületének külső tagja, a kötet társszerkesztője…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 
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https://maszol.ro/belfold/Az-Erdelyi-Magyar-Neppart-es-a-Magyar-Polgari-Part-ismet-kezdemenyezi-fuziojat
https://transtelex.ro/kozelet/2022/07/14/felveteli-eredmenyek-bejutas-erdelyi-magyar-kozepiskola
https://transtelex.ro/kozelet/2022/07/15/bukarestben-indulnak-a-legerosebb-kozepiskolai-osztalyok
http://kms.mtva.hu/hir/5431/nott_az_erdelyi_vexillologia_nemzetkozi_azsioja
https://transtelex.ro/zold/2022/07/14/egymas-utan-szaradnak-ki-a-sepsiszentgyorgy-kornyeki-patakok-es-forrasok
https://www.e-nepujsag.ro/articles/tanulmanyok-a-hetvenoet-eves-sebestyen-spielmann-mihaly-tiszteletere


Interjú: Interjú Mira Marincaș fotóművész, egyetemi tanár 

Mira Marincaș Különös dolgok kertje című fotóművészeti és vegyestechnika-kiállítása augusztus 5-éig látogatható a kolozsvári 

Szentegyház utcai Ars Sacra Claudiopolitana egyházművészeti galéria kiállítótermében. […] A Szatmárnémetiben született 

fotóművész a művészeti líceum elvégzése után került a kolozsvári Képzőművészeti Egyetemre. A kolozsvári Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem fotó és film szakán tanít fotótörténetet és fotótechnikát. […] A művésszel a tárlatlátogatás alkalmával 

beszélgettünk. […] Hogyan választod meg a szereplőket? Különös dolgok kertje a kiállításod címe. Számomra a kert az édenkerttel 

kezdődik, ha ezt magunknak felfedezzük és felnövünk benne, van hova visszatérni…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Florin Mărginean régésszel jártuk be a kolozsvári Farkas utcát  

A 15. századi utca járószintjét, az egykori ferences kolostor kőből faragott csatornáját és a templom félbehagyott tornyának alapjait 

is megtalálták a kolozsvári Farkas utcában zajló régészeti feltárás során. A Farkas utca és környékének felújítási munkálatai 2021 

júniusában kezdődtek el, ezzel párhuzamosan indult el az Erdélyi Történeti Múzeum régészeti feltárása is, Oana Toda, Keve László, 

az MTA köztestületének külső tagja és Florin Mărginean közreműködésével. Az ásatásokat tavaly a szomszédos mellékutcákban 

kezdték, jelenleg a Farkas utcában és az Egyetem utcában dolgoznak. Florin Mărginean régésszel jártuk be a terepet, amely a 

középkortól a XX. század elejéig tartalmaz értékes információkat a városról, amelyet Petőfi Sándor már 1847-ben 

„történetkönyvnek” látott. […] A mintegy 10 millió eurós, európai uniós forrásokból finanszírozott projekt kivitelezése a cikk 

megjelenésének időpontjában mintegy 30 százalékban állt készen, a befejezés határideje 2023. június közepe…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Négyes ünnepet ültek vasárnap Bánffyhunyadon 

Négyes ünnepet ültek vasárnap Bánffyhunyadon, ahol átadták a magyar óvodát és bölcsődét, elhelyezték a leendő magyar iskola 

alapkövét, továbbá felavatták a gyönyörűen felújított református templomot. […] A Kalotaszeg központjának leendő magyar 

iskolája 4000 négyzetméteres területen, négyszintes épületben kap majd helyet; az építkezési engedélyt nemrég kapta meg az 

egyház. […] A magyar állam 300 millió forintos támogatásával létrejött óvoda és bölcsőde egy helyre gyűjti össze ezentúl a város 

különböző oktatási intézményeiben működő magyar csoportokat. [...] Búzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad alpolgármestere 

elmondta […] az édesapja volt a városban egykor működő, 71 évvel ezelőtt megszűnt magyar tanintézet utolsó igazgatója…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Sárosi Bálint, népzenekutató  

Életének 98. évében, elhunyt Sárosi Bálint Széchenyi-, Erkel Ferenc- és Prima Primissima Díjas népzenekutató, a Széchenyi 

Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja. Sárosi Bálint 1925-ben született a székelyföldi Csíkrákoson. A Pázmány Péter 

Tudományegyetem bölcsészettudomány karán, majd a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán szerzett diplomát. 1958-tól 

az MTA Népzenekutató Csoportjának, 1974-től Zenetudományi Intézetének munkatársa, majd főmunkatársa, 1974-88-ban a 

hangszeres népzenei osztály vezetője, és közben népzenegyűjtést végzett a teljes magyar nyelvterületen, valamint Etiópiában, 

Örményországban és Kuvaitban is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány ötödször is meghirdette tanügyi pályázatát  

A Marosszéki Közösségi Alapítvány ötödször hirdet pályázatot a Ştiinţescu Programon keresztül a kémia és fizika, alsó tagozatos 

osztályokban pedig a természettudományok oktatását érdekessé, színessé, korszerűvé tévő innovatív segédanyagok, a gyakorlati 

oktatást elősegítő eszközök, berendezések, fogyóanyagok beszerzésére, laboratórium kialakítására, a távoktatással kapcsolatos 

újszerű megoldások, szoftverek beszerzésére. Az új eszközökkel, segédanyagokkal a diákok figyelmét szeretnék jobban felkelteni, 

ugyanis a felmérések szerint csökken az érdeklődés a fizika, a kémia és a matematika iránt.  […] Az elemi, közép- és általános 

iskolai tanároknak felkínált lehetőségekről a napokban tartott sajtótájékoztatót Gál Sándor, az alapítvány ügyvezető igazgatója, majd 

Lázár Panna projektvezető ismertette az alapítvány eddigi tevékenységét, eredményeit…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Háromnapos ünnep készül a Szent Mihály-templomban 

Rövidesen elérkezik a várva várt pillanat: augusztus 13-án, szombaton 11 órakor, a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) keretében 

hivatalosan is megnyitják, megáldják a felújított Szent Mihály-plébániatemplomot, felszentelik oltárát. Erről László Attila kerületi 

főesperes, a Szent Mihály-templom plébánosa számolt be örömmel a felszentelési ünnepség kapcsán tartott kolozsvári 

sajtótájékoztatón, amelyen a plébánia és a műemlék-felújítás illetékesei vettek részt. […] A Kolozsvári Magyar Napok az elmúlt 13 

évben a történelmi egyházakkal szoros együttműködésben végezte feladatát, látta el közösség- és kultúraszervező misszióját, emelte 

ki Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület vezetője, a KMN főszervezője a sajtótájékoztatón…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

http://szabadsag.ro/-/-felismeres-racsodalkozas-a-korulottem-levo-vilagra-interju-mira-marincas-fotomuvesszel
https://maszol.ro/kultura/Tortenetkonyv-ez-a-varos-Florin-Marginean-regesszel-jartuk-be-a-kolozsvari-Farkas-utcat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negyes-unnep-a-megmaradasban-kozossegi-osszefogasban-gondolkodo-banffyhunyadon
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/elhunyt-sarosi-balint-nepzenekutato
https://www.e-nepujsag.ro/articles/julius-31-ig-lehet-palyazni
http://szabadsag.ro/-/haromnapos-unnep-keszul-a-szent-mihaly-templomban
http://szabadsag.ro/-/haromnapos-unnep-keszul-a-szent-mihaly-templomban
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Videó: Ruszin Noémi beregszászi festőművész bemutatkozó tárlata Beregszászban 

Beregszászban, a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban mutatkozott be a kárpátaljai közönség előtt először Ruszin Noémi 

festőművész. A most 24 éves Ruszin Noémi, korábban a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium padjait koptatta, majd 

Budapesten OKJ-s szakgimnáziumi grafikai képzésen vett részt. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen folytatta a tanulmányait 

festészet szakon. A beregszászi születésű művésznőnek ez volt a második egyéni tárlata, hiszen nem sokkal korábban Pécsen mutatta 

be munkásságának egy részletét…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kiállítás: A napfény festője 

Glück Gábor festőművész, grafikus közel 40 alkotását bemutató kiállítás nyílt a Munkácsy Mihály Magyar Házban a művész 

születésének 110. évfordulója alkalmából. A KMKSZ munkácsi alapszervezete kezdeményezésére rendezett tárlat egyik 

különlegessége, hogy utoljára több mint 20 évvel ezelőtt volt a művész alkotásait bemutató kiállítás Munkácson…” Forrás: 

Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Beszélgetés: Borovszki Magdolna, tanár 

A Kárpáti Igaz Szó Kulcslyuk rovatának vendége Borovszki Magdolna, a Nagydobronyi Református Líceum angoltanára. […] 

Hogyan lett pedagógus? A családunkban én vagyok az első értelmiségi. Akkoriban a tanári pálya még presztízsszakmának számított. 

Az általános iskolában francia nyelvet tanultam. Aztán 2001-ben felvételiztem a Tiszapéterfalvai Református Líceumba, és csak ott 

kezdtem angolt tanulni. A líceum után elnyertem egy ösztöndíjat. Ennek révén Kanadában tölthettem egy évet, […] jelentkeztem a 

beregszászi főiskola angol-magyar szakára. Hazatérésem után immár ott kezdtem a felsőoktatási tanulmányaimat. […] Mit tart az 

oktatásban a legfontosabbnak?– Keresztyén iskola révén nagy hangsúlyt fektetünk a lelki épülésre és a vallásos nevelésre is. Így én 

is azt tartom szem előtt, hogy igyekezzek a tanterv közben, ahhoz kapcsolódva keresztyén oldalról is megközelíteni egy-egy 

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

 

Harmincéves a szlovák függetlenségi nyilatkozat 

A Szlovák Nemzeti Tanács 1992. július 17-én fogadta el a deklarációt, amikor Szlovákia még a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság 

része volt. [...] Ennek az alkalomnak a kapcsán Eduard Heger miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Szlovákia függetlenségi 

nyilatkozata a demokratikus függetlenségünkhöz vezető egyedülálló út része…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Kormányfő Gombaszögön: Eduard Heger bízik benne, hogy a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt elfogadják 

A kormányfő szombaton a Gombaszögi Nyári Táborban lapunknak elmondta, annak ellenére, hogy Mária Kolíková igazságügyi 

miniszter és Ivan Korčok (mindketten SaS) külügyi tárcavezető kifogásokat emelt a kisebbségek jogállásáról készülő 

törvénytervezettel kapcsolatban, bízik benne, a jogszabályt még ebben a választási időszakban el tudják fogadni. „Ha meg tudunk 

állapodni a közös pontokban, akkor biztosan átmegy” – jelentette ki Heger. [...] A kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László 

hivatala az előző hónapokban, hosszas szakmai előkészítő munka után gyakorlatilag elkészült a törvényjavaslat szövegével, amelyet 

a kabinet mégsem publikált. [...] Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök elismerte, a Sajó folyót ért környezeti katasztrófa kapcsán 

a kormányukból még senki nem vállalta a politikai felelősséget. A Beneš-dekrétumok alapján ma bevégzett földelkobzásokról szólva 

pedig arról beszélt, nem tud róla, hogy ilyesmi történne. [...] Eduard Heger elfogadta a Napunk és a szervezők meghívását, az 

alábbiakban a táborban zajlott beszélgetés átiratát közöljük…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Beszámoló: Bepillantás a jászói szabadegyetem értékeibe 

A múlt héten zajlottak a jászói 24. Mécs László Szabadegyetem eseményei, amelynek két napig tartó élményeit és tanulságait 

igyekszem összefoglalni. [...] Ez a szabadegyetem egy olyan hely, ahol az előadók és a hallgatók egymás szemébe nézve, tabuk 

nélkül beszélgetnek. A magyar lelkület, egymás szeretete és tisztelete az a tényező, amely összeköti az embereket, a rendezvény 

minden programja ennek jegyében zajlik. Tulajdonképpen egy nagy keresztény magyar családot alkot a Mécs László 

Szabadegyetem közössége. [...] Az idei jászói Mécs László Szabadegyetem keretében levetítették a Bódva-völgyi Stúdió Filmjét, 

mely Ág Tibor népzenekutatónak, karnagynak, zenepedagógusnak állít emléket. A film címe: A népzene szolgálatában – In 

memoriam Ág Tibor…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://karpataljalap.net/2022/07/17/ruszin-noemi-beregszaszi-festomuvesz-bemutatkozo-tarlata-beregszaszban
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/ruszin-noemi-kiallitas-beregszaszon.html
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/a-napfeny-festoje.html
https://kiszo.net/2022/07/17/borovszki-magdolna-a-tanitasban-elem-ki-a-kreativitasomat/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/07/17/heger-a-fuggetlensegi-nyilatkozat-a-demokratikus-fuggetlensegunkhoz-vezeto-egyedulallo-ut-resze/
https://ujszo.com/kozelet/heger-szerint-a-kisebbsegek-jogallasarol-szolo-torvenyt-meg-ebben-a-valasztasi-ciklusban
https://ujszo.com/kozelet/heger-meg-nem-hallott-a-benes-dekretumok-alapjan-bevegzett-foldelkobzasokrol
https://napunk.dennikn.sk/hu/2936766/heger-gombaszogon-csak-megkertem-orban-viktort-hogy-vonja-vissza-a-termofoldvasarlast-es-megtette/
https://felvidek.ma/2022/07/bepillantas-a-jaszoi-szabadegyetem-ertekeibe/
https://felvidek.ma/2022/07/ag-tibor-a-nepzene-szolgalataban/


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Gömöri Magyarok Kulturális Találkozója, 28. évfolyam 

Az immár nagy hagyományokkal rendelkező csemadokos kulturális találkozó ezúttal Gesztetén került megrendezésre. A helyi 

kultúrházban mintegy 300 néző követte nagy érdeklődéssel a műsort. [...] A közönség népdalokat láthatott falusi kórusok 

előadásában…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

  

Horvátország nem engedélyezte Aleksandar Vučić szerb elnöknek, hogy ellátogasson a jasenovaci emlékhelyre 

Hevesen reagáltak a szerbiai politikusok arra a hírre, hogy Horvátország nem engedélyezte Aleksandar Vučić szerb elnöknek, hogy 

ellátogasson a második világháborús áldozatok jasenovaci emlékhelyére. Az indulatok hétfőre sem csitultak el, az államfő 18 órára 

rendkívüli sajtótájékoztatót jelentett be. […] Dejan Ristić történész, a belgrádi Népirtás Áldozatai Múzeuma igazgatója felhívta a 

figyelmet arra, hogy nem ez volt az első eset, hogy a horvát vezetés nem engedélyezte Aleksandar Vučićnak, hogy az emlékhelyre 

látogasson. […] A Jutarnji liszt a horvát kormányhoz közel álló forrásokra hivatkozva leírta: Szerbia köztársasági elnöke semmilyen 

protokollt nem követett, a szándéka pedig provokatív volt, ezért nem engedélyezték a belépést…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

teljes cikk 2 >  

Politikum: Vučić megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamentbe bejutott pártokkal és koalíciókkal 

Ismét kormányzati szerepvállalásra készül a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) − hangsúlyozta Pásztor István pártelnök 

pénteken Belgrádban, miután tárgyalást folytatott Aleksandar Vučić szerb államfővel. […] A szerb pártok mellett öt kisebbségi párt 

is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy, a horvát kisebbségnek kettő, a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a 

másiknak pedig három képviselője került be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek öt politikusa ülhet be a parlamenti 

patkóba…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Az MNT támogatja a kis létszámú iskolai tagozatok megnyitását 

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének legutóbbi ülésén tett javaslata alapján a testület – alapszabályával összhangban – 

harminckettedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le a pénteki nap folyamán. […] A Magyar Nemzeti Tanács 

jóváhagyta Topolya Község Művelődési Háza új alapszabályát, amely dokumentum elfogadásával bezárul a Magyar Nemzeti 

Tanács bejegyzése az intézmény alapítójaként az intézmény alapokmányaiba, valamint Topolya Község Múzeuma 2023. évi munka- 

és pénzügyi tervét, továbbá a Zentai Történelmi levéltár 2023. évi munkatervét. A testület jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak 

azokat a döntéseit is, amelyeket a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitása kapcsán hozott. Az érintett 

tanintézmények a következők…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Kötet: Villanások 

Mészáros Zoltán, történész az MTA köztestületének külső tagja Villanások című könyvét mutatták be csütörtök este a Szabadkai 

Városi Könyvtár új olvasótermében. Az ismeretterjesztő kötet a Hét Nap ötödik kiadványa, amellyel a hetilap szerkesztősége a 

tavalyi, 75. éves jubileuma előtt tisztelgett. Mészáros Zoltán Villanások című munkája a hetilap utóbbi 35 évét foglalja össze, 

ugyanis a Hét Nap első 40 évét két kötetben korábban már összefoglalták. A szerző a nyolc hónapos kutatása során mintegy 123 

ezer újságoldalt nézett át és csaknem 17 500 állítást gyűjtött ki, amelyből idén júniusban a 234 oldalas kötet látott napvilágot…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötet: A Mirci és Bori, a mesekönyv, fejlesztőkönyv, de tanítómese is 

Pénteken bemutatták Losonci Elina: Mirci és Bori című mesekönyvét a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A 

könyvbemutatón a szerző mellett felszólalt Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Horváth 

Péter László, a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Gyógypedagógiai Tanszékének munkatársa, Virág Gábor, a Fórum 

Könyvkiadó Intézet igazgatója és Szalma Viktória, tervezőgrafikus, a könyv illusztrátora. Az egybegyűlteket pedig Ivanović Josip, 

a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánja, az MTA köztestületének külső tagja köszöntötte…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/07/17/gomori-magyarok-kulturalis-talalkozoja-28-evfolyam-geszteten-daloltak-es-tancoltak-kepekkel/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/skandallum-horvat-dontes
https://rtv.rs/hu/politika/vucsity-nem-l%C3%A1togathatott-jaszenov%C3%A1cra-brnabity-el%C3%ADt%C3%A9lte-a-horv%C3%A1t-hat%C3%B3s%C3%A1gok-d%C3%B6nt%C3%A9s%C3%A9t_1358437.html
https://rtv.rs/hu/politika/vucic-megkezdte-a-korm%C3%A1nyalak%C3%ADt%C3%A1si-t%C3%A1rgyal%C3%A1sokat-a-parlamentbe-bejutott-p%C3%A1rtokkal-%C3%A9s-koal%C3%ADci%C3%B3kkal_1357659.html
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27680/Az-MNT-tamogatja-a-kisletszamu-iskolai-tagozatok-megnyitasat.html
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https://www.magyarszo.rs/hu/4980/kultura/268595/Mesek%C3%B6nyv-fejleszt%C5%91k%C3%B6nyv-de-tan%C3%ADt%C3%B3mese-is-MNT-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Forum-K%C3%B6nyvkiad%C3%B3-Int%C3%A9zet.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4980/kultura/268595/Mesek%C3%B6nyv-fejleszt%C5%91k%C3%B6nyv-de-tan%C3%ADt%C3%B3mese-is-MNT-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Forum-K%C3%B6nyvkiad%C3%B3-Int%C3%A9zet.htm


DIASZPÓRA 

A hétvégén kezdetét vette az Illés-napi rendezvénysorozat Temerinben 

Pénteken a Juventus énekkar közös öröméneklésével kezdődött meg az idén a temeriniek fogadalmi ünnepéhez kötődő 

rendezvénysorozat. A város az idén ünnepli fennállásának 690 éves évfordulóját: ennek jegyében a kiállítás megnyitót követően a 

Temerini Múzeumbarátok Egyesülete tartott helytörténeti előadást. […]  Második alkalommal szervezték meg a temerini 

származású, vagy Temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, hang technikusok és publicisták találkozóját. A 

találkozón Németh Zoltán nyugalmazott újságíró nyitotta meg a tavaly májusban elhunyt Németh Mátyás sajtófotóiból készült 

kiállítást…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A Lifka-díj átadásával megkezdődött a palicsi filmfesztivál 

Dušan Kovačević író és forgatókönyvíró érdemelte ki az idén a Lifka Sándor-díjat, amelynek átadásával szombaton este 

megkezdődött Palicson a XXIX. Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja. Az elismerést azon alkotók kaphatják meg, akik 

életművűkkel jelentősen hozzájárultak az európai filmművészet fejlődéséhez…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megemlékeztek a hegyesi csata évfordulójáról 

Virágh Gedeon huszárőrnagy emléktábláját avatták fel Kishegyesen. Szentmisével, alkalmi műsorral, majd koszorúzással és 

emléktábla avatással emlékeztek meg a hegyesi csata 173. évfordulójáról…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

 

Lapszemle: Az Életünk 2022. július-augusztusi száma 

Megjelent az európai magyar katolikusok lapja, az Életünk 2022. július-augusztusi száma.  A címlapon mindjárt elolvashatjuk 

Fazakas Z. Márton OPraem apát úr vezércikkét, amelyet egy diákjának a levélrészletével indít, és amelyben magyarságunkról, 

államunkról elmélkedik. Itt kap helyet egy írás az idei csíksomlyói búcsúról is. [...] A harmadik oldalon kapott helyet Varga 

Gabriella interjúja is, amelyet Szabó Ernő linzi magyar lelkésszel készített, aki a Linzi Egyházmegyében élő, nem német 

anyanyelvű, köztük magyar katolikusok érdekeinek határozott képviselője és védője lesz 2022. július 1-jétől. [...] Hírek 

Franciaországból, ünnep Hágában [...] A nyolcadik oldalon pedig ezúttal a müncheni elsőáldozókat mutatjuk be, akik május 1-jén 

vehették magukhoz első alkalommal Krisztus testét...” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Gyászhír: Méhes László, festőművész 

Elhunyt Méhes László avantgárd festőművész, grafikus. A nemzetközileg elismert művészt 78 évesen kedden, a franciaországi Bry-

sur-Marne-ban érte a halál. [...] Méhes László 1944-ben született Budapesten. A budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban Viski 

Balás László, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán pedig Bernáth Aurél tanítványa volt. [...] Az 1969-ben bemutatott Hétköznap 

című művét a magyar fotórealista festészet első megjelenéseként tartja számon a művészettörténet. A festőművész 1971-ben állított 

ki először Párizsban, a Fiatalok Biennáléján. [...] 1979-től Párizsban, valamint a francia fővároshoz közeli Torcyban élt. 1992-ben 

képzőművészeti magániskolát alapított Torcyban...” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

A Kanadai Magyar Művészek Közössége (CHAC) tagjai műveiből kiállítás nyílt a Diefenbunker Museum-ban 

Május 7.-én a Kanadai Magyar Művészek Közössége (CHAC) tagjai műveiből kiállítás nyílt a Diefenbunker Museum-ban. A 

Múzeum Ottawától nyugatra, egy Carp nevezetű falucskában van. A megnyitó nagy látogatottságnak örvendett. A kiállítást Christine 

McGuire nyitotta meg és röviden ismertette a Diefenbunker történetét. [...] A téma: a hidegháború és annak következményei, amit 

mindenki másként élt meg, de volt egy közös nevező: a félelem. A harminc résztvevő művésznek tehát erre a témára kellett alapoznia 

a kiállításra szánt művet.  [...] Blanar Andrea beszélt a kiállítást megelőző eseményekről...” Forrás: Magyarkronika.com: teljes cikk 

> 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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