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Még lehet jelentkezni az MTA Domus pályázataira 

Az MTA jelenleg is futó Domus pályázataira még lehet jelentkezni, amelyek tudományos kötetek kiadására, színvonalas nemzetközi 

publikációk megjelentetésére, illetve nemzetközi konferencia-részvétel támogatásra szólnak. A könyvkiadás támogatási pályázatot 

2022. augusztus 31-ig, a nemzetközi publikáció támogatása pályázatot 2022. szeptember 30-ig, a nemzetközi konferencia részvétel 

pályázatot 2022. szeptember 30-ig,( 14 óráig (magyarországi idő szerint)) az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati 

rendszeren keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az alábbi linkeken…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

 

Politikum: Magyar párt a szlovákiai káoszban – jobb lehet a Szövetségtől a hazai politika? 

Szűk egy éve létezik a magyar pártok közös platformja, a Szövetség. [...] Kevesebb szó esik arról, hogy a szlovákiai politikai közeg 

válsága és részleges összeomlása miatt ma mit várhatnánk el egy etnikai magyar párttól. A magyar pártoknak folyamatosan létezett 

egy leegyszerűsített érvkészletük arra, miért is kívánatos a parlamenti képviselet: A kilencvenes évek elején egyértelműen etnikai 

színű volt az üzenet. [...] Az MKP megalakulása és a nacionalista mečiari blokk elleni fellépés után az alapvetés további tétellel 

egészül ki: a magyar pártok a nyugatosodás, a valós képviseleti demokrácia kialakításáért és megtartásáért vívott küzdelem 

alapkövei. [...] A második Dzurinda-kormány idején egy harmadik üzenet csapódott hozzá az első kettőhöz: az MKP megbízható, 

stabil szövetségese minden értelmes reformtörekvésnek. Ez az érvrendszer az elmúlt tíz évben fokozatosan szétesett, előbb az 

egységes magyar párt kettéválásával, az MKP parlamentből való kiesésével és a nyilvánosság szemében való radikalizálódásával... 

[...] A Tokár Béla politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivőjének írása…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A szakértők szerint milliókba kerülne a Sajó mentése 

Miklós László professzor, a Szlovák Tudományos Akadémia Tájökológiai Intézetének főmunkatársa, a MTA köztestületének külső 

tagja, aki korábban környezetvédelmi miniszter is volt, lapunknak elmondta, a bányavizek nagy mennyiségben tartalmazzák a 

legkülönfélébb vegyületeket. [...] „Az ezen bányában lévő vasércerekben a Mengyelejev-táblázat szinte összes eleme megtalálható” 

– magyarázta. Ezek közül a legmérgezőbbek a nehézfémek, vagyis a kadmium, a higany, az ólom és természetesen az arzén. [...] 

„Ez egyszerűen méreg” – mondta a professzor. [...] Miklós rámutatott, a helyzetet súlyosbítja, hogy a mérgező anyagok az iszapban 

ülepednek le. Bár a szennyeződések legnagyobb része a bányavíz beömlésétől számított néhány tucat kilométeren ülepedik le, a 

folyó ezt a mérgező iszapot az idők során az alsóbb szakaszokra is elhordja majd. [...] Miklós szerint a megoldás részét képezhetné, 

ha visszaállítanák a Sajónak az évtizedekkel ezelőtti folyószabályozást megelőző állapotát…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Előadás: Pusztító járványok krónikája Komáromban 

Fritz Beke Éva teológus, az MTA külső köztestületének tagja, a kórok által Komáromra mért csapásokat kutatta, s korábban nem, 

vagy csak felszínesen ismert történeti forrásokat ismertetett. A kutató a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán tartott 

előadást minderről a II. PhD Konferencia keretében. A témát már régóta, levéltári források alapján kutatja, s ezek alapján mutatott 

rá a járványkezelések 300 éve hasonló eljárásaira: ilyen az esetek hatóságnak való jelentése, a betegek elkülönítése – s ruháik 

elégetése, esetleg fertőtlenítése – vagy a betegek gondozását szolgáló hely és az ápolószemélyzet biztosítása. [...] A „fekete 

halálnak” is nevezett, utóbb valószínűleg több száz komáromi életét kioltó betegség 1710-ben bukkant fel és hatalmasodott el a 

városban…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Beszélgetés: Szőköl István, a komáromi oktatásügyi módszertani központ igazgatója 

Szeptembertől három helyett tíz munkatárssal működhet a komáromi módszertani központ, az új kollégák segítik majd a 

pedagógusok felkészítését a kurrikuláris reform bevezetésére. Szőköl István, a komáromi központ vezetője úgy véli, hogy a 

kormányválság, az oktatási miniszter esetleges távozása nem lesz negatív hatással a tartalmi reform bevezetésére. [...] Július 

elsejével létrejött az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) mégpedig a Pedagógiai Módszertani Központ (MPC), a 

Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM), az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) és az oktatási minisztérium ifjúsági 
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https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505
https://ujszo.com/szalon/magyar-part-a-szlovakiai-kaoszban-jobb-lehet-a-szovetsegtol-a-hazai-politika
https://ujszo.com/kozelet/milliokba-kerulne-a-sajo-mentese
https://ujszo.com/regio/pusztito-jarvanyok-kronikaja-komaromban
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szervezete, a Iuventa összeolvadásával. A Szlovák Pedagógiai Könyvtár már 2021. november elsejével beolvadt a módszertani 

központba. A minisztérium nem koordinálta a szervezetek működését. Ennek, ha a nemzetiségi oktatásról beszélünk, az lesz az 

előnye, hogy kialakítanak egy nemzetiségi főosztályt. [...] A kiegészített pedagógiai tanulmányok képzés során, olyan középiskolai 

végzettségű pedagógusokat fogunk képezni, akik pedagógiai asszisztensek vagy nevelők szeretnének lenni. A továbbképzések 

szempontjából már az egész Felvidéket le kell fednünk, Nagykapostól Pozsonyig [...] mindhárom területre 15-15 képzést kínálunk 

a következő tanévben a magyar iskolák számára…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Gyászhír: Utolsó útjára kísérték Danis Ferencet, Ipolyság egykori krónikását 

Az ipolysági köztemetőben hétfőn kísérték utolsó útjára Danis Ferenc nyugalmazott középiskolai igazgatót, a város egykori 

krónikását, helytörténészét. Az életének 92. évében, július 22-én elhunyt Danis Ferenc közéleti-kulturális tevékenysége során sokat 

tett a Honti Múzeum megalapításáért, és számos helytörténeti kiadványban foglalta össze az Ipoly menti kisváros történelmét. [...] 

Danis Ferenc 1931. január 18-án született Egegen. [...] 1956-ban a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola Növénytermesztési Szakán 

agrármérnöki diplomát szerzett. [...] Sok energiát fektetett a Simonyi Lajos Galéria létrehozásába, melynek első igazgatója volt. 

1993-tól a Honti Lapok főszerkesztői teendőit is ellátta. Több szlovákiai magyar lap tudósítójaként is működött. A nyugdíjba 

vonulását követően kezdte el a helytörténeti kiadványok írását…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Kötetbemutató: Észak-Bánát gyöngyszemei 

Újvidék után a bánáti Padén, a Szerbiai Kolping Társaság szervezésében is bemutatták Jenován Flórián többéves kutatómunkájának 

gyümölcsét, a római katolikus énekeskönyvet, amely 107 római katolikus népéneket tartalmaz. A szajáni származású szerző az 

újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves zongora szakos hallgatója, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ kórusának 

karvezetője, illetve kántori teendőket is ellát. […] Hatodik osztályos koromban kezdtem kántorkodni, és az énekkari tagok különféle 

énekeket hoztak nekünk, melyek nem voltak rendezve a mi énekeskönyveinkben, illetve ha le is voltak jegyezve az 

anyaországiakban, akkor nem abban a változatban, amelyet nálunk énekelünk. Így jött az ötlet, hogy lejegyezzem a szülőfalumban, 

Szajánban énekelt énekeket…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Interjú: Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja 

Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja, az MTA köztestületének külső tagja 

áldozatos tevékenységével kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, hamarosan pedig átveheti Szabadka város Pro Urbe 

díját is. […] Hogyan került Zomborból Szabadkára, és mennyire egyértelmű önnek a magyar nyelv? — Zomborban születtem, 

gyerekkoromban költöztünk át Szabadkára. Régi, monarchiabeli családból származom, melyben ha az ember érvényesülni akart, 

akkor több nyelvet is ismernie kellett. […] A bölcsészettudományi karra iratkoztam Zágrábban, ott végeztem el a filozófiát, a 

pedagógiát és a szociológiát. A magisztrátust és a doktorátust is a neveléstudományokból szereztem. Az egész életpályámat az 

oktatásnak szenteltem, immár negyvenkét éve vagyok tanár. […] Melyik intézményben töltötte a legtöbb évet? — A Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon. 1998-ban kerültem ide, de akkor még Zomborhoz tartoztunk, a szabadkai volt a kihelyezett magyar 

tagozat. A kar mára elnyerte az önálló státuszát. Hogyan jutottak el idáig?…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Videó: Lezajlott a 28. Batyu tábor, a vajdasági néptáncosok nyári műhelye 

Vajdaság egész területéről és Magyarországról is érkeztek résztvevők a Batyu táborba, amely a népzenészek egyik jelentős nyári 

műhelye Zentagunarason. Az idei rendezvénynek 320 résztvevője volt. […] A moldvai, a felcsíki, a pálpataki és a százcsávási 

táncokkal ismerkedtek a gyerekek, emellett tamburaoktatáson, a szabadidőben pedig kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. 

Kisimre Szerda Anna, szervező, Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ: Itt nagyon nagy élménnyel gazdagodnak a táborban, 

nagyon nagy barátságok köttetnek…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Gondolatok a vajdasági magyar irodalom alkalmából 

Július 27-e a vajdasági magyar irodalom napja. 1893-ban ezen a napon született Szenteleky Kornél. Kire vagy mire gondolok ezen 

a napon? Azt hiszem elsőként Tolnai Ottóra, s ahogy kimondom nevét félhangosan, már érzem is a karfiol ízét a számban s az azúr 

selymességét a bőrömön, amint flamingóként fél lábon állva tükörbe nézek. […] És eszembe jut, hogy Gion Nándor kárókatonáit 

elolvasva ugyanazt éreztem belül, mint amit A Pál utcai fiúk után. És még nagyon sok név jut eszembe írva ezt a jegyzetet, de ez 

nem értekező próza, csak egy kedvcsináló szösszenet a vajdasági magyar irodalom napján…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

https://napunk.dennikn.sk/hu/2945140/szokol-istvan-ha-az-igazgatok-es-a-helyettesek-nem-fogjak-motivalni-a-pedagogusokat-hogy-vegyenek-reszt-a-reformban-akkor-az-egesz-zatonyra-fut/
https://felvidek.ma/2022/07/utolso-utjara-kisertek-danis-ferencet-ipolysag-egykori-kronikasat/
https://www.hetnap.rs/cikk/eszak-Banat-gyongyszemei-40460.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Tanarkent-negyvenket-eve-teszi-a-dolgat-40363.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/lezajlott-a-batyu-t%C3%A1bor_1360195.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Irodalmat-fel-idezve-40489.html
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Felhívás: Emléktáblához várnak javaslatokat 

Emléktáblát kíván állíttatni az „Europa“-Club bécsi magyar egyesület azon Ausztriában otthonra lelt magyarok emlékére, akik a 

rendszerváltás óta eltelt időszakban sokat tettek az itt élő magyarokért. Az „Europa“-Club számára bárki elküldheti javaslatait. A 

kőből készítendő emlékmű elhelyezését Németóváron a Szent István szobor közelében tervezik. […] Smuk András az „Europa“-

Club elnöke a névgyűjtés állapotát és célját ismertette…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Októberben államelnököt, novemberben polgármestereket választunk  

A Szlovén Országgyűlés elnöke, Urška Klakočar Zupančič október 23-ára, vasárnapra írta ki az államelnöki választásokat, míg a 

választási teendők hivatalosan augusztus 22-én vehetik kezdetüket. Államelnöknek minden 18. évét betöltött szlovén állampolgár 

indulhat, megválasztani azonban csak kétszer egymás után lehet valakit. Ebből kifolyólag a jelenlegi elnök, Borut Pahor nem 

indulhat a választásokon. Az országgyűlés elnöke kiírta a helyhatósági választásokat is, de ebben az esetben nem döntött a dátumról, 

ugyanis ez a törvény által meghatározva mindig november harmadik vasárnapján esedékes, jelen esetben pedig ez november 20-a. 

A helyhatósági választásokon polgármestereket, illetve a községi tanácsok tagjait választjuk meg. […] A helyhatósági választások 

keretében választjuk majd meg a vegyesen lakott területeken az olasz és a magyar önkormányzatok tanácstagjait is. Ők választják 

majd meg a községi kisebbségi tanácsok elnökeit, illetve delegálják képviselőiket a muravidéki csúcsszervezetbe. A képviselők 

maguk közül választják majd meg az MMÖNK Tanácsának elnökét…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Huszonhét pályázóból kilenc járt sikerrel MMÖNK pályázatán 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) április végén hirdette meg a szlovén gazdasági tárca által 

biztosított 300 ezer eurós keretű nyilvános pályázatot, amelyre 27 vállalkozás jelentkezett. Az elbírálási rostán kilenc projekt jutott 

át, köztük hét pályázóval hétfőn alá is írták a szerződést. Ahogy ezt az ünnepélyes szerződés aláírás előtt Horváth Ferenc, az 

MMÖNK Tanácsának elnöke hangsúlyozta, a szlovén gazdaságfejlesztési program egyik részéről van szó, amelyet minden évben a 

kétnyelvű terület vállalkozásainak írnak ki. […] A legtöbb pályázat, pontosan 21 a lendvai községből érkezett, 2–2 pályázatot adtak 

le a sali és a dobronaki községekből, míg 1–1 pályázat érkezet a maráci és a hodosi községből. A 27 beérkezett projekt 8 új 

munkahelyet teremtett volna a programterületen…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Pisnjak Andrea a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének új elnöke 

A 2022-es év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadásáig – előreláthatólag jövő év áprilisáig – Pisnjak Andrea, a 2. Sz. 

Lendvai KÁI munkatársa tölti be a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének (MPE) elnöki posztját, Vida Törnár Judit továbbra is 

alelnök marad. A Bánffy Központban tartott múlt heti sajtótájékoztatón Pisnjak Andrea új elnök elmondta, hogy az egyesület 

kitűzött programjait kivitelezték, a folyó ügyeket is végzik, a változásokról pedig – az egyesület átszervezéséről és új célokról 

gondolkodnak – a szabadságok után tárgyalnak. […] Majd rátért a programok ismertetésére is: Augusztus 29-én szervezzük meg a 

„Tanévkezdő szakmai napot”, az egyesület fennállásának 15. évfordulóját szeptember végén kétnapos rendezvénnyel fogjuk 

megünnepelni: a Lendvai Zsinagógában, másnap pedig egy szakmai konferencia keretében tárgyalunk a Kárpát-medencei 

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

Podcast: Mai napig meghatározza városaink arculatát a szecesszió 

Közép-Európa városainak megjelenését a mai napig meghatározza az a művészeti és építészeti folyamat, ami a századforduló idején 

zajlott le. Ekkor a szecesszió jegyében épült meg számos, a mai napig kulcsfontosságú funkciót betöltő középület. Ezek művészi 

kialakítása olyannyira időtállónak bizonyult, hogy a mai napig ragaszkodunk ezekhez az építményekhez. […] Pisnjak Attila 

művészettörténész beszél a témáról a Muravidéki Magyar Rádió podcastjában…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

Politikum: Kisebbségi érdekképviselet a nemzetközi porondon 

A mostani panelünknek alapvetően az a feladata, hogy tegyünk egy kis nemzetközi kitekintést arra vonatkozóan, mennyire lehet ma 

az Európai Unióban, az Európa Tanácsban az őshonos nemzeti kisebbségek ügyét képviselni – indította Tusványoson az egyik 

csütörtök délutáni beszélgetést Szili Katalin, a Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszterelnöki megbízottja.  A beszélgetésen 

Tárnok Balázs, az NKE Európai Stratégia Kutatóintézet, Kisebbségi Jogvédő Intézet megbízott intézetvezetője, Kalmár Ferenc 

nagykövet, főtanácsadó, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott, Izsák Balázs, a 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3166334/
https://nepujsag.net/horizont/12733-okt%C3%B3berben-%C3%A1llameln%C3%B6k%C3%B6t,-novemberben-polg%C3%A1rmestereket-v%C3%A1lasztunk%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12731-huszonh%C3%A9t-p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3b%C3%B3l-kilenc-j%C3%A1rt-sikerrel.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/27-palyazat-9-nyertes/635275
https://nepujsag.net/muravidek/12735-mpe-pisnjak-andrea-az-%C3%BAj-eln%C3%B6k.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/a-muveszet-roevid-toertenete/mai-napig-meghatarozza-varosaink-arculatat/635366


Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, valamint Berényi József volt külügyi államtitkár, Nagyszombat megye alelnöke vett részt. 

[…] Kalmár Ferenc szerint, ami a nemzeti kisebbségek védelmét szolgálja, az ma Európában, de az egész világon a „puha törvény” 

kategória. Az unió eleve „lerázza magáról a kérdést”, a tagállamok szintjére utasítva azt…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kerekasztal: Mellément a népszámlálás? 

A technikán csúszott el az idei, jól indult, de a második szakaszban megfeneklett népszámlálás – hangzott el a témáról rendezett 

beszélgetésen Tusványoson, amelynek résztvevői azt is elmondták: az előző, 2011-es népszámláláson történt egy nagy váltás: addig 

azt hitték, a cél a valós adatok gyűjtése, ám kiderült, hogy a román állam inkább a lakosság számának felpumpálásában érdekelt. 

Emiatt is csökkenhet a magyarság aránya az idei cenzus végeztével, bár a nyilatkozók bíznak abban, hogy meglesz az egymillió 

magyar Romániában. […] Az eddigiek alapján az összeírás ugyanannyira tekinthető sikeresnek, mint amennyire kudarcosnak – 

vélekedett Barna Gergő szociológus, az MTA köztestületének külső tagja, az Erdélystat (erdélyi statisztikai szolgálat) vezető 

munkatársa, aki szerint mindenki belefáradt a március 14-én elkezdődött népszámlálásba, amelyet a múlt héten már harmadszor 

hosszabbítottak meg. […] Az utólagos feltöltés során ugyanis a nemzetiséget, anyanyelvet és vallást nem írják be, hanem a 

ténylegesen összeírtak arányai szerint számolják vissza. […] Kapitány Balázs, demográfus elmondta: Szlovákiában komoly viták 

után betették a második nemzetiséget is, mert ott sokkal több a vegyes házasság, és erősebb az asszimiláció, mint Erdélyben, de 

„sokkolóan kevés”, 6–7 százalék volt a kettős identitásúak aránya, holott 20–30 százalékra számítottak…” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Némiképp nőtt a honosítási kérések száma 

A Tusványoson tartott előadását követően az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét arról kérdeztük, mi eredményezte 

a honosítási folyamatban tapasztalt növekedést, mi jellemzi a vegyes házasságban élő kérelmezőket. Ugyanakkor arra is kíváncsiak 

voltunk, hogy a külhoni magyar állampolgárok amerikai vízummentességének megszüntetése milyen módon befolyásolta a 

honosítási statisztikát, lévén, hogy többen azért is kértek magyar állampolgárságot…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Közel 300 orvos, gyógyszerész, ápoló ballagott a Vártemplomban 

Immár három évtizede „a megmaradás, az állandóság és a kitartás jelképe” a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- 

és Technológiai Egyetem magyar végzőseinek ballagási ünnepsége a Vártemplomban. A szakmai életre vonatkozó tanácsok mellett 

szellemi, lelki útravalóval július 27-én is ellátták a közel 300 ballagó orvost, fogorvost, gyógyszerészt, egészségügyi asszisztenst, 

táplálkozási szakértőt, gyógytornászt. […] Frigy Attila egyetemi docens, az MTA köztestületének külső tagja az oktatók nevében 

búcsúzott a végzősöktől, és tanácsok helyett néhány jókívánságot fogalmazott meg számukra…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk 

> 

Riport: Végleg elballagtak Moldvából a magyar diákok: Fölszámolódott a többezres jászvásári magyar kolónia 

Az ezer évvel ezelőtti városalapító jászok rég áttelepedtek a Magyar Királyság területére. A második világégés előtt a lakosság felét 

kitevő zsidók eltüntetéséről az Antonescu-rezsim gondoskodott. A szocialista érában itt tanuló többezres magyar egyetemista sereg 

viszont 1990 után önmagát számolta fel. Jászvásári riportban járjuk körül a moldavi városból eltűnt magyarok történetét. […] Egy 

biztos: a múlt század második felében többezres magyar kolónia alakult ki az Erdély keleti peremétől is legalább kétszáz kilométerre 

fekvő hatalmas egyetemi központban. Aztán ahogy az ’50-es években született, majd fokozatosan duzzadt, 1989 után le is lohadt, 

majd szétesett a magyar „gyarmat…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

A magyar egyetem visszaállítását követeli, európai fővárosokban is tüntet Ádám Valérián 

Tízévnyi tüntetés után újabb lépésre készül Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE) elnöke: az Európai Unió tíz államának fővárosában készül bemutatni a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 

múltját és jelenét. Egész napos tüntetést tartott szerdán Marosvásárhelyen, és aki az elkövetkezendő időszakban két-három napot 

tervez tölteni a 100 méteres plakátkiállítással Magyarország, Ausztria, Németország, Franciaország, Hollandia, Svédország, Dánia, 

Finnország, Lengyelország fővárosaiban, majd legvégül egy hetet Brüsszelben…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Elkezdődött az „erdélyi Kártyavár” forgatása 

Elkezdődött a Tündérkert című magyar történelmi-politikai thriller forgatása. A 8 részes sorozat Móricz Zsigmond háromkötetes 

Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című regényét dolgozza fel Madarász Isti rendezésében. A közlemény szerint az epizódonként 

48-52 perces sorozat 95 napig forog 11 különböző helyszínen. A sorozat Megafilm és az MTVA koprodukciójában készül az NFI 

támogatásával. […] Mint írják, a Tündérkert című sorozatban Móricz regénye nyomán a 17. századi Erdély izgalmas politikai és 

színes társadalmi világa elevenedik meg, szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve, a korszak 

két meghatározó férfiúja, Bethlen Gábor és Báthory Gábor főszereplésével…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

https://www.3szek.ro/load/cikk/151545/kisebbsegi-erdekkepviselet-a-nemzetkozi-porondon-tusvanyos
https://www.3szek.ro/load/cikk/151546/mellement-a-nepszamlalas-tusvanyos
https://www.3szek.ro/load/cikk/151546/mellement-a-nepszamlalas-tusvanyos
http://szabadsag.ro/-/videointerju-miert-lesz-felig-kudarc-vagy-felig-siker-a-nepszamlalas-
http://szabadsag.ro/-/videointerju-sandor-krisztina-elmondja-mi-miatt-nott-a-honositasi-keresek-szama
https://www.e-nepujsag.ro/articles/jokivansagok-zaporaban
https://www.e-nepujsag.ro/articles/jokivansagok-zaporaban
https://erdelyinaplo.ro/extra/vegleg-elballagtak-moldvabol-a-magyar-diakok-mara-folszamolodott-a-tobbezres-jaszvasari-bmagyar-kolonia
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-magyar-egyetem-visszaallitasat-koveteli-europai-fovarosokban-is-tuntet-adam-valerian
https://transtelex.ro/kultura/2022/07/27/tunderkert-sorozat-forgatas-erdely-madarasz-isti


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Vetró Bodoni Zsuzsa munkái tekinthetők meg a Szabók bástyájában 

Emlékkiállítást rendeztek a kolozsvári Szabók bástyája földszinti termében Vetró Bodoni Zsuzsa művészpedagógus, festő- és 

grafikusművész munkáiból: a tárlatot a 2020 decemberében elhunyt alkotó születésnapján, július 25-én nyitotta meg férje, Vetró 

András szobrászművész, valamint Zakariás Ágota művészettörténész. Az eseményen a tárlat anyagát válogató Vetró András 

elmondta: bár felesége számos csoportos kiállításon vett részt, egyéni tárlata – különböző okokból – soha nem volt, ezért tartották 

fontosnak a mostani emlékkiállítás létrehozását Vetró Bodoni Zsuzsa szülővárosában, Kolozsváron…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

 

A KMKSZ nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban 

 
A törvénytervezet, amelynek megvitatásából ezúttal is kihagyták a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezeteket, szinte teljes 

egészében megegyezik az egy esztendővel ezelőtt közzétett változattal, azzal az eltéréssel, hogy míg az előző célja a kisebbségi 

jogok garantálása volt, a jelenlegi már csak a kisebbségi jogokkal kapcsolatos társadalmi viszonyok sajátosságait kívánja 

meghatározni. A tervezet, amely a nemzetközi jogban elfogadott nemzeti kisebbségek fogalma helyett a jogi környezetet teljességgel 

nélkülöző nemzeti közösségek fogalmat használja, továbbra is jelentős jogszűkítést jelent az Alkotmányban és más nemzetközi 

megállapodásokban rögzített normákhoz, illetve az eddigi gyakorlathoz képest…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Lelkészbeiktatás Tiszaújfaluban 

Az elmúlt vasárnap az Ungi Református Egyházmegyéhez tartozó Tiszaújfaluban – ahol ez alkalommal ünnepi istentiszteletre 

hívogatott a helyi református gyülekezet gyönyörű templomának harangja – úgy érezte az ember, hogy itt egymásra talált a 

gyülekezet és lelkésze. […] Soós Zsolt immáron négy éve szolgál Tiszaújfaluban, a közösség megismerte és befogadta őt, ő pedig 

örömmel vállalta a meghívást. Az ünnepi istentiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette 

Istennek igéjét…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Összeállította: Bóna László  

http://szabadsag.ro/-/toredekek-egy-gazdag-es-sokszinu-eletmubol
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https://www.karpatinfo.net/2022/7/26/orallova-tettelek-teged-lelkeszbeiktatas-tiszaujfaluban-200062005

