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1992-ben ismerte el az osztrák kormány az ausztriai magyar népcsoport részeként a bécsi magyarokat 

1992-ben ismerte el az osztrák kormány az ausztriai magyar népcsoport részeként a bécsi magyarokat. A fővárosi, döntően 1956-os 

menekültek alkotta közösség a ’70-es évek végétől szorgalmazta a jogkiterjesztést, végül sikerült elérnie, hogy a Magyar 

Népcsoporttanácsba meghívják a bécsi magyarságot is.  […] Bécsben hosszas előkészítés után, 1980-ban jött létre az Ausztriai 

Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, amely eredetileg azzal az igénnyel alakult meg, hogy elérje a területi 

korlátozások feloldását, és egész Ausztriában jogot szerezzen a magyarok számára. Deák Ernő, a Központi Szövetség korábbi 

elnökének, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) tagjának visszaemlékezése…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Nemzetközi díjak a nagymartoni festőnőnek 

Ismét nemzetközi elismerésben részesül Füleki-Wagner Tünde, Nagymartonban élő magyar festőnő. A művész év elején nyerte el 

a 4. Nemzetközi Leonardo da Vinci Díjat Firenzében, most pedig a Nemzetközi Barcelona Díjat ítélték oda számára, melyet majd 

2022. novemberében adnak át a katalán fővárosban. A Nagymartonban élő festőművészt elsőként a bécsi galerista, Thomas Leimer 

fedezte fel, azóta több alkalommal is volt kiállítása a fővárosban, illetve vett részt csoportos tárlatokon. […] Füleki-Wagner Tünde 

a díjakról és az alkotásról: […] „Egy kép nálam nem a látásommal, hanem a fantáziámmal kezdődik, becsukott szemmel. A 

problémáim nekem is szürkék és feketék, de én úgy érzem, hogy ezeket a problémákat színesen is láthatom, ezek a színek engem is 

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

Felhívás: XVI. Kufstein-tanácskozás az identitásról 

16. alkalommal rendezi meg szeptember 23-25. között a nemzetközi Kufstein-tanácskozást az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Központi Szövetsége, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel és Felsőpulya városával együttműködésben. A tudományos 

program központi kérdése az identitáshoz kapcsolódik: „sok vagyok, vagy egy vagyok?“ […] Az XVI. Kuftsein Tanácskozás 

résztvevőinek jelentkezését augusztus 10-ig fogadják a szervezők…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Beszélgetés: Zágorec-Csuka Judit a Lendvai KKK megbízott igazgatója 

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Tanácsa, miután az alapító Lendva Község jóvá hagyta a javaslatot, levelező ülés 

keretében megbízott igazgatóvá nevezte ki Zágorec-Csuka Juditot, az MTA köztestületének külső tagját a KKK élére. A megbízatása 

az új igazgató kinevezéséig szól. Ez idő alatt 20%-ban látja el az igazgatói teendőket, 80%-ban pedig továbbra is az eddigi 

munkahelyén lesz alkalmazásban. Zágorec-Csuka Judittal beszélgetünk…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: Újabb díj a Részecskék című rövidfilmnek 

A lendvai születésű Horváth Botka Áron forgatókönyvíró és rendező Részecskék című kétnyelvű játékfilmje ezúttal a szarajevói 

Ifjúsági Filmfesztiválon tarolt. Az OFF Shorts kategóriában ugyanis elnyerte a legjobb rövidfilm díjat. A nemrég megtartott 

fesztiválon 40 filmet vetítettek, amelyet összesen 8 ezer néző tekintett meg. Az újabb rangos díj kapcsán kerestük fel Horváth Botka 

Áront…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Múltidéző: Király Mór portréja 

A muravidéki magyar rádió alsólendvai tabló című podcast műsorában ezúttal dr. König Móricz, avagy Király Mór izraelita orvost 

mutatjuk be, aki 1820. okt. 14-én született Zalaegerszegen és 1905. április 21-én hunyt el Alsólendván. […] Botka Ágnes 

szerkesztővel Dejan Süč történész beszélget…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3166863/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3167472/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3167328/
https://www.becsinaplo.eu/meghivo-558
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/dr-zagorec-csuka-judit-a-lendvai-kkk-megbizott-igazgatoja/636143
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/ujabb-dij-a-reszecskeknek/636149
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/alsolendvai-tablo/dr-kiraly-mor/635768
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HORVÁTORSZÁG   

Megnyílik a Horvátországot összekötő, a boszniai Neumot elkerülő híd 

A függetlenség kivívása óta dédelgetett álom válik valóra Horvátországban: július 26-án megnyílik a szárazföldet a Pelješac-

félszigettel összekötő híd, amely megkerüli Bosznia-Hercegovina rövid tengerparti szakaszát két, időt rabló határátkelőjével. […] 

A Velencei Köztársaság riválisa, a Dubrovniki Köztársaság ugyanis még 1718-ban az Ottomán Birodalomnak adományozta Neum 

kisvárosát, amellyel a törökök kijáratot kaptak az Adriára. A városka évszázadok elteltével Bosznia-Hercegovina birtokába 

került…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

 

Újraindul az 1989-es forradalom pere 

Újraindul a legfelsőbb bíróságon az 1989-es forradalom pere, amelyben Ion Iliescu volt államfőt emberiesség elleni 

bűncselekményekkel vádolják − jelentette be mai sajtótájékoztatóján Gabriela Scutea legfőbb ügyész. […] Az ügyészek szerint 

1989 decemberében, Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor félreállítása után az állam vezetését az Ion Iliescu irányította Nemzeti 

Megmentési Front Tanácsa (CFSN) vette át, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres 

összetűzéseket…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Románia becsült lakosságának 95,4 százalékát sikerült megszámlálni 

Románia becsült lakosságának 95,4%-át, mintegy 18,15 millió állampolgárt sikerült megszámlálni a vasárnap zárult 2021-es 

népszámlálás során – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS). Ez volt az első népszámlálás Romániában, mely teljesen 

digitálisan zajlott, ugyanakkor a 13. cenzus az ország történetében, illetve a negyedik összeírás az 1989-es rendszerváltás óta. […] 

Románia lassan, de biztosan elfogy – állapította meg az Adevărul című román lap azt kommentálva, hogy tavaly minden korábbinál 

kevesebb, mindössze 180 ezer gyermek született a 19 millió lakosú országban. A lap szerdai cikkében szociológusokat 

megszólaltatva járta körül a népességfogyás okait és megfékezésének lehetséges módozatait. […] Az 1961-ben született korosztály 

volt az utolsó, amely még gondoskodott saját „utánpótlásáról”, az utána következőknél a szaporulati ráta elmarad a helyettesítési 

szinttől – mutatott rá Vasile Gheţău akadémikus, a statisztikai hivatal volt vezetője. […] Vladimir Alexandrescu, a statisztikai hivatal 

szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavalyi 180 ezernél Romániában 1900 előtt is több gyermek született, amikor az ország 

csak két történelmi régióból – Moldvából és Havasalföldből állt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Statisztika: Románia továbbra is utolsó az EU-ban a kutatásra fordított kiadások tekintetébe 

109,25 milliárd eurót költöttek kutatásra az Európai Unió tagállamai 2021-ben, idézi az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait 

az economedia.ro. 2020-hoz képest 6 százalékkal nőtt az erre a célra fordított összeg, míg 2011-hez viszonyítva 35 százalékos a 

növekedés. […] A tagállamok között hatalmas eltérések vannak az egy lakosra jutó kutatásra fordított összeg tekintetében, 

Romániának pedig bérelt helye van a ranglista utolsó helyére. Nálunk 19 euró/fő a kutatásra költött összeg, ami a 244 eurós uniós 

átlagnak a 7,8 százaléka…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Megháromszoroznák az iskolai nevelési tanácsadók számát, de aggodalmakat szül az átszervezés 

A tanügyi intézményekben dolgozó tanácsadók számát sokszorozná meg Sorin Cîmpeanu, az oktatási miniszter javaslata szerint 

minden 500 diák esetén szükség van egy tanácsadóra a közoktatásban. A hazai tanintézetekben 2027-ig 10 ezer nevelési tanácsadó 

kell hogy tevékenykedjen, miközben jelenleg kevéssel több mint 3 ezer szakembert foglalkoztatnak a közoktatási rendszerben, 

jelentette ki Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. A szakma ugyanakkor attól tart, hogy az átszervezéssel szétverik a jelenleg egyre 

jobban működő, csak valóban szakemberhiánnyal küzdő rendszert. […] A szakma felháborítónak tartja az átszervezésre vonatkozó 

terveket – mondta el lapunknak Szőcs Levente, a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelés-tanácsadó Központ vezetője. Jelenleg a 

kívülálló státus szavatolja a nevelési tanácsadónak, hogy objektíven lépjen fel a diák érdekében, részletezte a központ vezetője…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Román emlékünnepségek Háromszéken 

Hagyományos könyvbemutató helyett családias hangulatú beszélgetéssé alakult Ádám Bíborka Román emlékünnepségek 

Háromszéken című könyvének ismertetője, melyet Erdély András újságíró moderált a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és 

Diáktáborban. A zabolai születésű szerző a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézetben végezte tanulmányait, az 

identitással kapcsolatos geopolitikai kérdések foglalkoztatták. Veszprémben mesterizett német irodalom és nyelvészet szakon. 

Ezután még mesterit tett Regensburgban is európai tanulmányokból. 2016-ban védte meg a Pozsony Ferenc, az MTA külső tagja 

vezetésével írt, interetnikus kapcsolatokról szóló doktori disszertációját, ennek szerkesztett változata a Tusványoson bemutatott 

https://szmsz.press/2022/07/25/megnyilik-a-horvatorszagot-horvatorszaggal-osszekoto-hid/
http://www.szabadsag.ro/-/ujraindul-az-1989-es-forradalom-pere
https://kronikaonline.ro/belfold/statisztikai-intezet-romania-becsult-lakossaganak-954-at-sikerult-megszamlalni
https://kronikaonline.ro/belfold/adevrul-romania-lassan-de-biztosan-elfogy-tavaly-minden-korabbinal-kevesebb-gyermek-szuletett
https://maszol.ro/gazdasag/Romania-tovabbra-is-utolso-az-EU-ban-a-kutatasra-forditott-kiadasok-tekinteteben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megharomszoroznak-a-nevelesi-tanacsadok-szamat-n-az-oktatasi-szakertok-aggodnak-hogy-meg-bonyolultabba-valik-a-rendszer
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könyv. […] A tanulmányból kiderül: volt ugyan próbálkozás, hogy kölcsönösen részt vegyenek egymás ünnepségein, magyar és 

román részről egyaránt volt készség a nyitásra, de a kommunikációba hiba csúszott, és a 90-es évek végén elkezdődött az 

eltávolodás…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

A hetedik interetnikai drámatábor 

Múlt héten tartotta az Osonó Színházműhely és a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola a hetedik interetnikai drámatáborát, 

melyben román és magyar fiatalok vettek részt Temesvárról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Kovásznáról,  

Sepsikőröspatakról és Sepsiszentgyörgyről. […] Az Osonó vezetője, Fazakas Misi rendező-drámatanár és Fatma Mohamed, a 

sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház színésze által vezetett foglalkozások nagy hangsúlyt fektettek a csapatépítésre, az 

önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatokra, drámajátékokra, beszédkészség-fejlesztő feladatokra és az alap 

színházképzésre…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Megalakulásának 150. évfordulójára emlékezett a Tordai Magyar Dalkör 

Jubileumi rendezvényen emlékeztek a hétvégén a Tordai Magyar Dalkör megalakulásának 150. Évfordulójára: pénteken emléktáblát 

avattak az ótordai református egyházközség gyülekezeti házának falán, majd bemutatták Keszeg Vilmos egyetemi oktató, az MTA 

köztestületének külső tagja, néprajzkutató által szerkesztett, a Tordai Magyar Dalkör másfél évszázados történetét bemutató, „A 

tordai dalárda korszakai” című kiadványt. A gyülekezeti teremben megtekinthettük a tárgyi emlékeket – díszokleveleket, plakátokat 

– tartalmazó kiállítást, amely az elmúlt százötven évet idézte fel. […] Történelmi pillanatnak nevezte Józsa Emese, a Tordai Magyar 

Dalkör alelnöke a június 29-ei, péntek délutáni emléktábla-avatást, könyvbemutatót és kiállítás-megnyitót…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Cikksorozat: Múzeumi sztorik 

Milyen történeteket hordoz egy-egy múzeumban őrzött tárgy? Milyen világ bontakozik ki általa, mit árul el az adott korról, amelyből 

származik, mit közvetít azokról az emberekről, akik használták? És hogyan tudunk ma csatlakozni ezekhez a tárgyakhoz? Új 

sorozatot indítunk a Ligeten, amely kapcsolódik a Csíki Székely Múzeum legújabb, A hónap tárgya elnevezésű programjához. […] 

Csíkszeredában minden év augusztus első hétvégéjén rendezvénysorozattal ünneplik a város első hivatalos utalását, ugyanis Izabella 

királynő 1558. augusztus 5-én, Tordán kiadott kiváltságlevelében említi először mezővárosként Csíkszeredát. Mindezek a 

kiváltságok segítették a város gazdasági fejlődését, a település lakosságának a növekedését – tudtuk meg Karda-Markaly Aranka 

történésztől, a múzeum igazgatójától…” Forrás: Liget.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

ENSZ: Több mint 10 millióan hagyták el Ukrajnát 

 
Már több mint tíz millióan hagyták el Ukrajnát az orosz offenzíva kezdete óta – olvasható az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 

jelentésében. A szervezet szerint mostanáig összesen 10 107 957-en lépték át az ukrán határt. A rendelkezésre álló adatok értelmében 

több mint négy millió ukrán állampolgár nyújtott be ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó kérelmet valamely Ukrajnával 

szomszédos európai országban…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Kulturális Minisztérium listázta azt a 10 utcanevet, amely nem kívánatos Ukrajnában  

A Kulturális Minisztérium listázta azt a 10 utcanevet, amelyektől azt tanácsolja, hogy sürgősen meg kell válni. Oroszország Ukrajna 

elleni inváziója körülményei között figyelembe kell venni, hogy az ellenség még a névadást is manipulációs mechanizmusként 

használja – közölte a művelődési miniszter. Ezek: Jurij Gagarin, Olekszandr Puskin; Makszim Gorkij…” Forrás: Kiszo.net: teljes 

cikk > 

Videó: Együttműködési megállapodást írt alá Kárpátalja és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A Kárpátaljai Megyei Tanács delegációját fogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés vezetése Miskolcon a megyeházán. 

A megbeszélésen Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Bánné-Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Közgyűlés elnöke aláírták a 2022-24-re vonatkozó együttműködési megállapodást a két megye között, áll a Kárpátaljai 

Megyei Tanács közleményében…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

A matematikatábort és a Jankovics Mária Alkotótábort egy időben valósítják meg az idén 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSZ) idén úgy döntött, hogy a 

matematikatábort és a Jankovics Mária Alkotótábort egy időben valósítja meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

bázisán. Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója, az MTA köztestületének külső tagja elmondta, a művészet 

https://www.3szek.ro/load/cikk/151727/magyarok-es-romanok-egymas-unnepsegein
https://www.3szek.ro/load/cikk/151681/a-hetedik-interetnikai-dramatabor
http://szabadsag.ro/-/megalakulasanak-150-evfordulojara-emlekezett-a-tordai-magyar-dalkor
https://liget.ro/regmult/muzeumi-sztorik-hogy-kerult-erdelybe-a-doromb
https://liget.ro/regmult/muzeumi-sztorik-a-kivaltsagos-mezovaros
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/ensz-tobb-mint-10-millioan-hagytak-el-ukrajnat.html
https://kiszo.net/2022/08/02/viszlat-gagarin-puskin-gorkij/
https://kiszo.net/2022/08/02/viszlat-gagarin-puskin-gorkij/
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és a matematika kiegészíti egymást. Nyilvánvalóan az egyikben a matematika játssza a fő szerepet, míg a másikban a kézművesség, 

rajz, festészet és szobrászat. A matematika minden tudománynak az ajtaja és a kulcsa, a művészet pedig mindent szebbé tesz. […] 

Nagy öröm, hogy mindkét táborba ilyen sok gyerek jelentkezett…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Asszisztensek és egészségügyi dolgozók működnek majd az iskolákban 

Az új tanévtől 6744 asszisztens működik majd Szlovákia-szerte az egyes tanintézményekben. Erre a célra az állami költségvetésből 

és Európai Uniós alapokból 91,2 millió eurót fordítanak. Októbertől további 600 asszisztens dolgozhat a megújulási terv 

pénzforrásainak köszönhetően. Újdonság lesz az is, hogy az iskolában egészségügyi dolgozók is lesznek. Az Oktatási, Tudományos, 

Kísérleti és Sportminisztérium államtitkára Svetlana Sithová adott minderről tájékoztatást. [...] Ez egy kísérleti program, amelyet 

óvodákban, alapiskolákban, középiskolákban, szakközépiskolákban és speciális iskolákban egyaránt megvalósítanak…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Ipolysági Szalon – az Ipoly menti művészek közös tárlata 

Idén nyáron immár nyolcadik alkalommal szervezték meg az amatőr és profi képzőművészek alkotásait bemutató Ipolysági Szalon 

csoportos kiállítást. Az augusztus elsején az ipolysági Menora Saag Centrum Artisban megvalósult megnyitón 19 ipolysági és Ipoly 

menti tehetséges művész mutatkozott be. A kiállítók művészi pályáját Kutak Adrienn keramikusművész, a tárlat kurátora ismertette. 

A kezdeményezés 2015-ben jött létre, azóta minden évben megszervezik az egyre népszerűbb Ipolysági Szalon csoportos kiállítást. 

[...] A tárlat augusztus végéig tekinthető meg a volt zsinagóga épületében…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megemlékeztek a Roma Holokausztról 

Augusztus másodika a Roma Holokauszt (Porajmos) nemzetközi emléknapja. Ennek alkalmából gyűltek össze a meghívottak a 

Halpiac téri parkban, a roma holokauszt emlékműnél. A rendezvény a Romológiai Kutatóintézet és Dunaszerdahely Önkormányzata 

közös szervezésében valósult meg... [...] Hogy ne ismétlődjön meg a történelem, azt kell megérteni, mit élnek át a gyűlölködésnek, 

megaláztatásnak, diszkriminációnak kitett emberek és a családjaik − tette közzé a közösségi hálón Zuzana Čaputová államfő a roma 

holokauszt emléknapján. [...] Senkit sem szabad diszkriminálni vagy alacsonyabb rendűnek beállítani származása, etnikai 

hovatartozása miatt – tette közzé a közösségi hálón Eduard Heger (OĽANO) kormányfő a roma holokauszt emléknapja 

alkalmából…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >  

Múltidéző: Vámbéry Ármin: magyar hazafi, londoni gentleman és török efendi 

A magát mindig is Dunaszerdahely szülöttének tekintő Vámbéry Ármin elég kacskaringós életutat járt be. Cikkünkben ennek főbb 

állomásait ismertetjük, valamint Dobrovits Mihály turkológussal, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnökével beszélgetünk az 

orientalista életének néhány, nem feltétlenül közismert epizódjáról és a Vámbéry Tudományos Kollégium tevékenységéről. [...] 

Vámbéry Ármin a Pozsony vármegyei Szentgyörgyön látta meg a napvilágot. Születésének pontos ideje nem ismert, ugyanis a 19. 

század első felében a zsidó lakosság számára még nem volt kötelező az anyakönyvezés. [...] A Magyar Tudományos Akadémia 

támogatásával végül 1857 márciusában elindult első keleti útjára, Konstantinápolyba. Vámbéryt 1861-es pesti hazatérése után az 

MTA levelező tagjává választották, majd szinte azonnal megkezdte felkészülését a második nagy, közép-ázsiai útjára. [...] Vámbéry 

tudományos tevékenysége kapcsán nem lehet szó nélkül elmenni az ún. „ugor-török háború” mellett, ami egy – a durvaságoktól 

sem mentes – tudományos vita volt arról, hogy a magyar nyelv finnugor vagy török eredetű-e …” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

  

A Vihar évfordulója: Megemlékezés Szerbiában, ünnep Horvátországban 

Ma este, csütörtökön nyolc órakor tartják az újvidéki Szabadság téren a Vihar során elhunyt és száműzött szerbek emléknapjának 

állami rendezvényét. Horvátországban idén is ünnepnapként tartják meg a Vihar fedőnevű katonai-rendőrségi akció évfordulóját, 

amely során 1995 augusztusának elején – a második világháború óta –, a szerbek legnagyobb mértékű kiűzését jegyezték fel, ez a 

győzelem, hála és a védelmezők napja, míg Szerbiában kommemorációt szerveznek Újvidéken, hogy emlékezzenek erre a büntetlen 

bűncselekményre, írja a Tanjug. […] Krajina etnikai képe megváltozott: a szerbek zöme elmenekült, mert saját vezetőik is távozásra 

szólították fel őket, és a beérkező horvátok sem bántak velük kesztyűs kézzel. Összességében mintegy 200-250 ezres menekültáradat 

indult el…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://kiszo.net/2022/08/04/matekosok-es-muveszlelkek-egyutt-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://felvidek.ma/2022/08/asszisztensek-es-egeszsegugyi-dolgozok-mukodnek-majd-az-iskolakban/
https://felvidek.ma/2022/08/ipolysagi-szalon-az-ipoly-menti-muveszek-kozos-tarlata/
https://parameter.sk/talan-meg-ismeroseik-voltak-nyarasd-es-vasarut-kozott-meggyilkolt-romaknak-gyilkosaik-megemlekeztek
https://ma7.sk/aktualis/caputova-nem-szeretne-ha-a-tortenelem-megismetelne-onmagat
https://felvidek.ma/2022/08/senkit-sem-szabad-diszkriminalni-etnikai-hovatartozasa-miatt/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2956631/vambery-armin-magyar-hazafi-londoni-gentleman-es-torok-efendi/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31681/A-Vihar-evforduloja-Megemlekezes-Szerbiaban-unnep-Horvatorszagban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/27-eve-volt-vihar-hadmuvelet


Videó: Megalakult az új szerbiai parlament 

Majdnem négy hónappal az április 3-i szerbiai választásokat követően megalakult az új összetételű szerbiai parlament. A Vajdasági 

Magyar Szövetség öt képviselőjével létrehozta saját képviselői csoportját, melynek elnöke ismét Pásztor Bálint jogász, egyetemi 

tanár lett. Pásztor elmondta, hogy a VMSZ a kormánykoalíció része lesz, és a parlament egyik alelnöki posztját, akárcsak az elmúlt 

mandátumban, Kovács Elvira kapja meg…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: Vagyunk-e elegen? Népszámlálásra készülve 

Szerbia az idei esztendőre ütemezte át a cenzust. A népszámlálást előkészítő szakértők is tisztában vannak azzal, hogy a 

nagymértékű elvándorlás Szerbiát is érinti, ezért újdonságként konkrét kérdések is megjelennek a külföldi munkavállalással 

kapcsolatban. […] Újdonság lesz az is, hogy a népszámlálási biztosok már nem papírkötegekkel és kérdőívekkel járják a 

háztartásokat, hanem laptoppal, hiszen az egész folyamatot digitalizálták. […] Az országos változások nem hagyhatták érintetlenül 

a vajdasági magyarságot sem. Gábrity Molnár Irén szociológus, az MTA köztestületének külső tagja rámutatott, hogy a magyarok 

részaránya és száma Szerbiában 1961-ben volt a legmagasabb, akkor majdnem 450 000 magyar élt ezen a területen. Utána azonban 

nagymértékű, külföldre való vándorlás kezdődött, és a natalitás is csökkenésnek indult. […] A szociológus arra is emlékeztetett, 

hogy a Köztársasági Statisztikai Hivatal egy 2019-beli becslése akkor 251 000-re tette a magyarok számát, mely Vajdaság 

összlakosságának a 13 százaléka…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Várják a jelentkezőket a PTE ETK zombori kihelyezett tagozatán 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara az idei évben is meghirdeti zombori kihelyezett tagozatán az ápoló BSc 

alapképzést. A jelentkezési határidő augusztus 18-a. […] Pesti Gabriella igazgatási ügyintéző: Nappali és levelező képzésre lehet 

jelentkezni. A jelentkezés módja elsősorban az, hogy egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni, amit a kari honlapról le lehet tölteni, 

ehhez kell csatolni az érettségi bizonyítványt, a középiskolai bizonyítványokat, a nyelvvizsga bizonyítványt, amennyiben ez van, és 

egy személyazonosításra alkalmas okiratot…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Tripolsky Gézára emlékeznek a 70. Zentai Művésztelepen 

Hétfő este a Tripolsky Géza az alkotók szemével című, a Zentai Alkotóházban megtekinthető képzőművészeti kiállítás 

megnyitójával kezdetét vette az idén jubiláris, 70. Zentai Művésztelep. A kiállításon a Zentai Városi Múzeum egykori munkatársa, 

hosszú éveken keresztül igazgatója, a jeles néprajzkutató, de mindenekelőtt a Zentai Művésztelep legendás társszervezője emléke 

előtt tisztelegtek a művésztelep résztvevői, illetve a viszonylag szép számban megjelent közönség. […] A megnyitó elején Pejin 

Attila, a Zentai Városi Múzeum vezetője üdvözölte a közönséget és beszélt elődjéről. […] A hétfő esti kiállítást Szarka Mándity 

Krisztina művészettörténész, a zentai múzeum szakmunkatársa nyitotta meg, aki megnyitószövegként Tripolsky Gézának Ács 

Józsefről írt és a Híd folyóiratban megjelent írását olvasta fel. Tripolsky Zsuzsanna, a húsz éve elhunyt jeles néprajzkutató, 

múzeumigazgató özvegye felidézte férje alakját…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Ajtók címmel nyílt kiállítás a zentai Művésztelep hallgatóinak munkáiból  

Szerdán zárult a X. Művészet és Műemlékvédelem Művésztelep Zentán, amelynek záróakkordjaként a zentai Városháza 

oszlopcsarnokában nyílt kiállítás a táborban készült művekből. A művésztelep egy évtizede során folyamatosan azon munkálkodik 

és teszi ezt a jövőben is, hogy felhívja a figyelmet a műemlékvédelem etikai és társadalmi tudatformáló szerepére. […] A tíz napos 

művésztelep alkotófolyamatában idén 15 művészeti karon tanuló diák vett részt, akik elméleti és gyakorlati oktatás keretében az 

Ajtók témájára építkezve a műemlékvédelem fontosságát megjelenítve készíthették el saját alkotásaikat. […] A zentai 

műemlékvédelmi művésztelep, hivatalos nevén a Művészet és műemlékvédelem művésztelep kapta a 2022. évi Nagyapáti Kukac 

Péter Képzőművészeti Díjat. Az elismerésről a Ninkov Kovačev Olga, az MTA köztestületének külső tagja, Csernik Attila elnök és 

Klájó Adrián összetételű bírálóbizottság döntött…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

         

Összeállította: Bóna László  

https://rtv.rs/hu/politika/megalakult-az-%C3%BAj-szerbiai-parlament_1362406.html
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