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Kétnapos, a koszovói kérdés témájára összpontosító brüsszeli látogatáson Aleksandar Vučić köztársasági elnök 

Megkezdte kétnapos, a koszovói kérdés témájára összpontosító brüsszeli látogatását, illetve a tervezett tárgyalássorozatokat 

Aleksandar Vučić köztársasági elnök. Koszovót a szerdán kezdődött egyeztetéseken Albin Kurti miniszterelnök képviseli. Vučić 

szerdán délután Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával találkozott, aki ezt követően Kurtival tárgyalt. […] Kiderült, hogy a 

KFOR jelenleg valamivel kevesebb, mint 4 ezer katonával van jelen Koszovóban, ám Stoltenberg szavai szerint amennyiben esetleg 

a jövőben szükség lesz rá, a békefenntartó erő kész fokozni jelenlétét. Észak-Koszovóban ezt már megtette. […] Az N1 tv 

összeállítása szerint Kurti a találkozó kapcsán korábban kifejtette: „A tárgyalás során az államiság kölcsönös elismerésére kellene 

összpontosítani. […] Koszovó elveszett – így vélekedik a megkérdezettek 44.2 százaléka Szerbiában az Európai Ügyek Intézete 

által ez év márciusában végzett közvélemény kutatás szerint. A nyilatkozók 44,6 százaléka szerint Koszovó nem veszett el, 11 

százalékuk pedig határozatlan ebben a kérdésben…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

MNT: Fontos, hogy minél többen vallják magukat magyarnak 

Októberben népszámlálást tartanak Szerbiában. Az előkészületek már megkezdődtek. Belgrádban szerdán és csütörtökön a nemzeti 

tanácsok bevonásával tartanak tanácskozást, amelyen a népszámlálás lebonyolításának részleteiről egyeztetnek a résztvevőkkel. 

[…] Szerbiában legutóbb 2011-ben tartottak népszámlálást. Akkor valamivel több, mint 250 ezren vallották magukat magyarnak az 

országban. Szerbiában több mint 20 nemzeti közösség él. Az októberi népszámlálás népszerűsítése több mint tíz nyelven fog zajlani. 

[…] Egy adott nemzeti közösség esetében a létszámtól függ, hogy mekkora mértékben és milyen jogokkal rendelkezhet, milyen 

támogatásokban részesülhet. Ezért is fontos, hogy minél többen vallják magukat magyarnak a népszámláláskor – mondta Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

A Forum Könyvkiadó új könyvei 

Losonci Elina gyógypedagógus Mirci és Bori című mesekönyve négy nyelvi szinten jeleníti meg ugyanazt a mesét úgy, hogy annak 

tartalma nem változik, csak folyamatos nyelvi átalakuláson esik át, így mindenki meg tudja találni magának azt az értelmezési 

szintet, amit meg tud érteni. […] A Maurits Ferenc verseit és rajzait tartalmazó kötet alcíme: Vázlatok egy mappához. A kötetben 

négy vers szerepel. […] Az egykori Új Symposion folyóirat három szerzője áll Bencsik Orsolya irodalomtörténészi érdeklődésének 

előterében. Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó. […] Németh Ferenc és Várady Tibor, az MTA köztestületének külső 

tagjainak könyve a Torontál vármegyei Magyar Közművelődési Egyesület történetét dolgozza fel. Az impériumváltás után 1921-

ben a jugoszláviai magyar egyesületek közül a TMKE elsőként kezdhette meg működését. Hogyan folyt itt a munka kisebbségi 

sorsban az 1934-es betiltásig?…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Szent István emléke előtt tisztelegnek 

A kishegyesi Kátai tanyán, a tavaly felavatott Szent István szobornál emlékeznek meg a keresztény magyar állam megteremtőjéről 

csütörtökön. […] Szent István király emlékét Szőke Anna néprajzkutató, az MTA köztestületének külső tagja idézi fel. […] A tordai 

helyi közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség tordai helyi szervezete csütörtökön Tordán Szent István-napi ünnepséget 

szervez…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Generációk - anya és lánya alkotásai Palicson 

Generációk címmel tartott képkiállítást Šefčić Takács Irén és lánya, Šefčić Melinda figyelemre méltó rajzokat, pasztelleket és 

festményeket készít, melyeket a közönség is megtekinthet a palicsi könyvtárban…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kedden kezdődik a 21. Interetno fesztivál Szabadkán 

Idén is sor kerül a Népkör MMK és Szabadka Város önkormányzata szervezésében az Interetno fesztiválra, Etnopolis tehát ismét 

beköltözik a belvárosba. A fesztivál 23-án, kedden kezdődik, és 27-én, szombaton ér véget. Idén tíz táncegyüttes mutatkozik be, hat 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5008/kozelet/270383/Ellent%C3%A9tes-%C3%A1ll%C3%A1spontok-a-t%C3%A1rgyal%C3%B3asztalon-szerbia-Aleksandar-Vu%C4%8Di%C4%87-NATO-Koszov%C3%B3-Jens-Stoltenberg.htm
https://szmsz.press/2022/08/17/sokan-meg-az-europai-unioert-sem-adnak-meg-koszovo-fuggetlenseget/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fontos-hogy-minel-tobben-valljak-magukat-magyarnak
https://www.magyarszo.rs/hu/5006/kultura/270252/A-Forum-K%C3%B6nyvkiad%C3%B3-%C3%BAj-k%C3%B6nyvei-%C3%9AJ-K%C3%96NYVEK-Forum-K%C3%B6nyvkiad%C3%B3-Int%C3%A9zet.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27773/Szent-Istvan-emleke-elott-tisztelegnek-a-Katai-tanyan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5008/vajdasag_nagybecskerek/270380/Szent-Istv%C3%A1nra-eml%C3%A9keznek-torda-Szent-Istv%C3%A1n-nap.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/generaciok-anya-es-lanya-alkotasai-palicson
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belföldi és négy külföldi, amelyek Szlovéniából, Szlovákiából, Montenegróból és Magyarországról érkeznek…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Újjáalakulnak a kisebbségek tanácsadó testületei 

A Minisztertanács döntését követően a szövetségi kancellárián belül újraalakulnak az Ausztriában élő autochton kisebbségek 

nemzetiségi tanácsadó testületei. A szlovákok, a csehek és a romák új népcsoport testületei már üléseztek. A burgenlandi horvátok 

tanácskozása augusztus 18-án, a magyar népcsoporttanácsé pedig augusztus 29-én lesz. A tanácsadó testületeket négy évre nevezték 

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

Podcast: Veszélyben a költő madarak élőhelye a Fertő tónál 

A BirdLife Austria madárvédelmi szervezet nemrégiben végzett tanulmánya a Fertő tó nádasai és a madárállomány közötti 

kapcsolatot vizsgálta. A szervezet a nádkezelés fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen az elavult, elöregedett nádpopuláció 

veszélyezteti az itt élő költő madarakat. A nemzeti park zászlóshajójának számító nagy kócsag is érintett, amely idén már nem 

fészkel a nemzeti parkban. […] Wichmann Gabor, Birdlife Ausztria ügyvezetője a szervezet javaslatáról: […] Az ellenőrzött 

tűzgazdálkodás óvatos bevezetését javasolja, ahol az öreg nádasokat ellenőrzött módon, 15 évente egyszer leégetnék. […] A Fertő 

tó nádas övezete 163 négyzetkilométeres területével, amelyből 104 osztrák, 59 pedig magyar területen található, a Duna-delta után 

a második legnagyobb nádas terület Európában…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Római kori hajó a Dunán 

A Duna menti római örökséggel rendelkező településeket járja végig és kapcsolja össze az a negyedik századi őrhajó, amelyik július 

16-án indult Németországból és 24 fős legénységével halad azóta a Dunán a Fekete-erdőtől – Ausztrián át – egészen a Duna-deltáig. 

[…] A rekonstruált római folyami hajó egy nemzetközi projekt keretében a Friedrich Alexander Egyetem munkatársainak – 

régészek, hajóácsok, építészek, településtervezők – segítségével készítették. A teljes életnagyságban megépített, „lusoria“ típusú 

őrhajó hossza 18 méter, szélessége 2,8 méter, a súlya pedig hat tonna…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Bécsi Napló idei 4. száma 

Gazdag tartalommal, társadalmi, politikai kérdésekkel foglalkozó írásokkal jelent meg a Bécsi Napló idei, 4. száma. […] A második 

oldalon Martos Péter Meddig tart az örökös semlegesség címmel Ausztria semlegességéről ír, és e semlegesség máig tartó hatását 

összegzi. A harmadik oldalon Kik vagyunk „mi”? címmel a magyar identitás témakörét járja körül S.Varga Pál. Csáky Pál Visegrádi 

remények és esélyek cikke a V4-ek jövőbeni együttműködését veszi górcső alá, Bölcskey-Molnár Dávid pedig arról számol be, 

hogy megalakult az Európai Magyar Ifjúsági Tanács. […] Tanulságos interjúban vall életéről, pályájáról a Berlinben élő és működő 

Péter Vajkóczy ideg- és agysebész. […] A 7. oldalon a svájci protestáns gyülekezet tevékenységéről és az Alsóőri Kétnyelvű 

Színjátszó Együttesről és Kultúrkörről olvashatunk részletes elemzést…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Podcast: Hungarológia a finnugor kongresszuson 

Idegennek lenni a Habsburg-monarchiában. Ez a címe annak a magyarságtudományi szimpóziumnak, amelyet augusztus 25-én 

rendeznek Bécsben, a XIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus keretében. Az előadók azt tárják fel, hogy tekint a többségi 

társadalom a külföldiekre és hogyan az „idegenek“ a befogadóikra. A szimpózium szervezője Seidler Andrea, a Bécsi Egyetem 

nyugalmazott professzora, az MTA MTKEB tagja és Kókai Károly, az egyetem Finnugor tanszékének magándocense. Seidler 

Andrea a hungarológiai szimpóziumról: […] Erlinghagen Erika a Bécsi Egyetem tanársegédje a magyarországi német kisebbség és 

az ausztriai magyar népcsoport helyzetének összehasonlításával szemlélteti, hogyan viszonyult a magyar és az osztrák állam a 20. 

század folyamán etnikai csoportjaihoz…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Kezdődik a lendvai vár felújítása 

A lendvai vár és a várfal tetemesebb felújítása már több évtizede húzódó téma, de eddig csupán néhány részleges beavatkozásra 

került sor, a munkálatok többsége pedig be sem fejeződött. A napokban elkezdődnek a helyreállítási munkálatok csaknem 600 ezer 

euró értékben. […] Közel egy éve tudósítottunk arról, hogy Lendva Község, az épület tulajdonosa beszerezte a szükséges 

műemlékvédelmi jóváhagyást, s a több mint félmillió euróra becsült felújítási és rekonstrukciós munkálatok társfinanszírozására 

pályázott a Kulturális Minisztérium műemlékvédelmi pályázatán. […] A munkálatok befejezésének határideje 2022. október 

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

https://www.magyarszo.rs/hu/5007/kultura/270331/%C3%96sszm%C5%B1v%C3%A9szet-a-csal%C3%A1doknak-Szabadka-Interetno-fesztiv%C3%A1l.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3169280/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3168856/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3169482/
https://www.becsinaplo.eu/megjelent-a-becsi-naplo-idei-4-szama
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3168898/
https://nepujsag.net/kultura/12816-kezd%C5%91dik-a-lendvai-v%C3%A1r-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa.html
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Önkéntes munkával felújított keresztek 

Törődéséről tett bizonyságot a Dobronaki Nyugdíjas Egyesület a faluban található rossz állapotú keresztek iránt. Az idő múlása és 

az időjárási viszontagságok, valamint az emberi közömbösség miatt is egyes feszületek a szentek szobraival, a talapzat és a kerítés 

szinte teljesen tönkrementek. […] A kereszteket letisztították, átfestették, hasonlóan a szentek szobrait is, valamint megjavították a 

talapzatokat és a kerítéseket. Mind az öt kereszt megőrizte eredeti formáját, és a megszokott helyén maradt…” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk > 

 

Előadás: Az energiatermelés múltjáról, jelenéről és jövőjéről 

Az energiatermelés múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott előadást Kékedy-Nagy László vegyész szerdán az Erdélyi Múzeum-

Egyesület (EME) székházának nagytermében. A szakember elmondta: energiatermelés nélkül nincs ipar, nincs mezőgazdaság. 

Ugyanakkor az energiatermelő szektor az egyik leginkább környezetszennyező az összes iparág közül. Paradigmaváltás szükséges, 

miszerint ne pazaroljuk az energiát, hanem takarékoskodjunk vele. Az energiaszükségletünk fedezése azonban nem valósulhat meg 

pusztán a megújuló energiaforrások által, mivel az ilyen energiaforrások révén termelt energia mennyiségét nem lehet pontosan 

előre látni, sem betervezni. […] A szakembertől megtudtuk: a világ elektromos energia termelése 2019-ben 26.700 TWh volt, míg 

a fogyasztás 25,865 TWh (2020-ban). […] A nukleáris energia az urán szabályozott meghasadásán alapszik: olcsó energiaforrás, 

nem szennyezi a környezetet, de nem megújuló energiaforrás…” Forrás: Szabadasag.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Az egyetemisták számára Kolozsvár és Temesvár is vonzóbb Bukarestnél 

Kolozsvár és Temesvár is lehagyta Bukarestet abban a rangsorolásban, amely a világ egyetemi központjait osztályozza – írta meg 

az Edupedu. […] A diákok számára legvonzóbb lehetőségeket nyújtó kritériumok alapján összeállított lista élén London, München 

és Szöül végzett, a romániai központok legjobbjának Kolozsvár számít, de a 140 várost számláló listán így is csak a 122. helyt érte 

el. Temesvár a 131., Bukarest a 132., míg Iași a 137. helyezett. A sorrendet több kritérium szerint alakítják ki, ezek többek között: 

az egyetemek helyezése a QS-rangsorban…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Szakértők: Ne legyen tabu a szexualitás, avagy a szexuális nevelés fontosságáról 

Meleg nyári napra forró témával készültek a Mentés másként pedagógia szervezői, akik Keresztény szemlélet, szex és pedagógia 

címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak szerdán, a 13. Kolozsvári Magyar Napokon. Hogy mennyire szükséges a szexualitásról 

hitelesen beszélni, illetve milyen fontos a szexuális nevelésről értekezni, azt jól bizonyította a Bocskai-ház szülőkkel, szakértőkkel 

és fiatalokkal teli terme. […] Jakab Villő Hanga elmondta, a Mentés másként pedagógia rendezvényein igyekeznek „periféria-

témákról” beszélni, ezzel segítve a nyílt kommunikációt, a megoldáskeresést. A moderátor a rendezvény plakátjából kiindulva 

faggatta a meghívott szakértőket, Gegő Virágot (szociális munkás, Mentés másként pedagógia); László Évát (egyetemi adjunktus, 

BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet); Illyés Magdát (egyetemi adjunktus, BBTE Pedagógia és Alkalmazott 

Didaktika Intézet) és Solymosi Zsoltot (lelkész-vallástanár, János Zsigmond Unitárius Kollégium). […] A meghívott szakértők 

kifejtették, hogy a szexuális nevelés valójában sokkal több, mint a nemi betegségek és a nem kívánt terhesség megelőzésére irányuló 

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

Kerekasztal beszélgetés: Hiba Oroszország győzelmétől várni a Székelyföld autonómiáját 

A háborús migráció, a kárpátaljai népesség felhígulásának és etnikai változásainak, továbbá az Erdélyben is tapasztalható 

információs háború témáját is boncolgatták a Kolozsvári Magyar Napokon rendezett kerekasztal-beszélgetésen, amelynek témája 

az orosz–ukrán háborúnak a Kárpát-medencei, ezen belül az erdélyi magyarság jövőjére gyakorolt hatása volt. […] A Grezsa Csaba 

kolozsvári főkonzul által moderált – beszélgetésen Balogh Lívia felidézte, hogy az oktatás helyzete nagyon nehézzé vált Kárpátalján 

is. A politikus azt is kiemelte, hogy a belső migráció miatt Kárpátalja lakossága jelentősen felhígult, és bár a Magyarországra 

menekült magyarok jelentős része haza akar térni, valószínűleg teljesen megváltozik a régió etnikai összetétele…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Hervay-antológiát mutatnak be, Székelyföld-jubileumot tartanak a Kolozsvári Magyar Napokon 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) is számos rendezvénnyel kapcsolódik be a vasárnapig tartó Kolozsvári Magyar Napok 

programjába, könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat tart az írószervezet. […] Csütörtökön a tervek 

szerint Papp-Für János Hipnagógia című kötetéről a szerzővel Karácsonyi Zsolt beszélget. A szerző visszatérő biblikus motívuma 

a kereszt, a templomtér, az angyalok, amelyek gyakran összetett költői képekbe ágyazva szervesülnek a szövegekbe. […] Pénteken 

Borsodi L. László Estére megöregszel című kötetéről a szerzővel Ádám Szilamér beszélget. […] A Székelyföld kulturális folyóirat 

https://nepujsag.net/muravidek/12812-%C3%B6nk%C3%A9ntes-munk%C3%A1val-fel%C3%BAj%C3%ADtott-keresztek.html
http://szabadsag.ro/-/nem-nyujtanak-megoldast-az-alternativ-energiaforrasok-
https://transtelex.ro/eletmod/2022/08/17/kolozsvar-temesvar-hallgatok-varos-rangsor
https://maszol.ro/eletmod/Szakertok-ne-legyen-tabu-a-szexualitas-avagy-miert-van-van-a-szexualis-nevelesre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ukrajnaban-kegyetlen-haboru-a-vilagban-informacios-haboru-zajlik-n-a-kmn-kereteben-tartottak-kerekasztal-beszelgetest-a-haborur
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1997 októbere óta működik mint az összmagyar irodalmi és kulturális élet igényes megjelentetési felülete…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Ökológus az extrém szárazságról − életmódváltásra és sok-sok hódra lenne szükségünk 

Hartel Tibor ökológussal, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának 

oktatójával beszélgettünk, hogy hogyan hat a klímaváltozás – például az utóbbi időszakban tapasztalható aszály – az élővilágra, az 

emberre, és arról is megkérdeztük, milyen következményekkel kell számolnunk, és mit tehetünk a klímakatasztrófa elkerülése 

érdekében. Arról, hogy a tudósok pontosan mire is alapozzák a prognózisaikat, konkrétan milyen hatással van az élő közösségekre 

és az emberre a klímaváltozás, illetve hogy mit tehetünk ez ellen. […] De vegyünk egy közismert fajt. Például a földigilisztát, mely 

ha kiszárad, nem tud lélegezni, ezért nem tudja felaprózni az elhalt növényi részeket, nem tudja ezeket a talajba juttatni, tehát nem 

tudja ellátni azt a funkcióját, amire szükség van a talajlazításhoz, illetve a talajképződéshez. Ezen keresztül pedig előidézheti az 

ökoszisztéma összeomlását is. […] És fontos megoldani az energiaellátás kérdését is. Szerintem érdemes lenne megfontolni az 

atomenergia, mint tiszta energiaforrás újrafelfedezését…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötet: Az erdővidéki szénbányászat 150 éve 

A baróti Tortoma Könyvkiadónál megjelent Kisgyörgy Zoltán és Vajda Lajos Az erdővidéki szénbányászat 150 éve című könyve. 

[…] Amikor 1972-ben Kisgyörgy Zoltán és Vajda Lajos könyvben foglalta össze az erdővidéki iparszerű szénbányászat 

százesztendős történetét, Barót még négyesztendős városka volt csupán. Várossá nyilvánítását – az ország közigazgatási 

átszervezésén túl – szintén a bányavállalatnak köszönhette, amely Köpecbánya, majd Köpec után itt épített a kor szelleméhez 

igazodó stílusú irodaépületet a főtér sarkára, és a szénkitermelés növekvő munkaerőigénye indította el azt a folyamatot, amely révén 

a település északi peremén tömbháznegyed nőtt ki a földből…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés a kortárs magyar egyházzene kereteiről, távlatairól  

Milyen a jó kántor? Hogyan viszonyulnak a profi zenészek és a lelkészek a gitárkíséretes istentiszteletekhez, az úgynevezett ifjúsági 

énekekhez? Ezeket a kérdéseket járták körül a Magyar Egyházzenei Fórum A kortárs magyar egyházzene keretei és távlatai című 

keddi kerekasztal-beszélgetésének résztvevői a Vallásszabadság Házában. „Tapasztalatom szerint Kolozsvár egyházai évek óta 

bámulatra méltó munkát végeznek.  Lokálpatrióta gőggel mondom: lehet mutogatni az itteni gyakorlat különböző elemeit Kárpát-

medence szerte, a kolozsvári templomok rendkívül magas színvonalon védekeznek a rossz minőségű zene ellen” – kezdte a 

beszélgetést Selmeczi György zeneszerző, karmester. […] Péter Éva, a BBTE oktatója, az MTA köztestületének külső tagja szerint 

„a kántor, az egyházzenész legyen jó hangszeres, orgonista, legyen alapvető teológiai és liturgiai ismerete, ne szólista zenészként 

lépjen a templomba és játsszon, hanem a liturgiából építkezzen”. Hozzátette: nagy hangsúlyt fektetnek a református kántorok 

folyamatos továbbképzésre, az Erdélyi Református Egyházkerület évente szervez kántorképző tanfolyamokat…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Miként zajlik most és kiket érint a mozgósítás 

 
Roman Kosztenko, a parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára a Liga.net-nek nyilatkozva elmondta 

mely katonai szakterületeken mutatkozik hiány, miként zajlik most és kiket mozgósítanak az egységekhez. A tisztviselő szerint az 

Ukrán Fegyveres Erők toborzási rendszere mostanra némileg megváltozott. Míg korábban az egységek létszámigényeinek 

figyelembevételével toboroztak a hadseregbe katonákat, most a hiányzó szakterületekre keresnek és képeznek ki embereket – adta 

hírül az UNIAN hírügynökség. […] Roman Kosztenko megjegyezte, jelenleg a hadseregnél harckocsivezetőkre és harckocsi 

tüzérekre mutatkozik a legnagyobb igény. […]  Feloldják-e a férfiak kiutazási tilalmát a közeljövőben? A témában aktív vita folyik, 

de döntés még nincs…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Az iskolákban négy modell szerint kezdődik meg az oktatás 

 
Szeptember 1-től Oroszország Ukrajna elleni háborújának a körülményei között az iskolákban négy modell szerint szervezik meg 

az oktatási folyamatot, amelyeket az Oktatási és Tudományos Minisztérium szakemberei már kidolgoztak – jelentette be csütörtökön 

Szerhij Skarlet oktatási miniszter egy oktatási konferencián, számolt be az rbc.ua hírportál. […] Az oktatási folyamat résztvevői a 

hadműveletektől jelentősen távolságra lévő területeken vannak vagy visszatértek oda; az oktatási folyamat résztvevői belső 

menekültek; az oktatási folyamat résztvevői a hadműveleti vagy a megszállt területeken vannak; az oktatási folyamat résztvevői 

ideiglenesen Ukrajnán kívül tartózkodnak…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

https://kronikaonline.ro/kultura/tobb-kotetbemutatot-is-tartanak-az-e-mil-szervezeseben-a-kolozsvari-magyar-napokon
https://transtelex.ro/zold/2022/08/17/hartel-tibor-okologia-klimavaltozas-szarazsag
https://www.3szek.ro/load/cikk/152033/az-erdovideki-szenbanyaszat-150-eve-megjelent
http://szabadsag.ro/-/beszelgetes-a-kortars-magyar-egyhazzene-kereteirol-tavlatairol
https://kiszo.net/2022/08/15/fogyoban-az-onkentesek-mikent-zajlik-most-es-kiket-erint-a-mozgositas/
https://www.karpatinfo.net/2022/8/17/feloldjak-e-ferfiak-kiutazasi-tilalmat-kozeljovoben-200062867
https://life.karpat.in.ua/?p=115081&lang=hu


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Politikum: A Szövetség ellenzi a tévéműsorok feliratozási kötelezettségét 

Forró Krisztián, a magyar gyűjtőpárt elnöke sajtótájékoztatón kritikával illette a koalíciót, s annak magyar nemzetiségű képviselőit, 

amiért a médiatörvény módosításáról szóló szavazásnál hozzájárultak a feliratozási kötelezettség alóli kivétel megszüntetéséhez, 

ami a nemzetiségi műsorszórásra vonatkozott. A Szövetség képviselői szerint a változtatás, amelyet a kulturális minisztérium és a 

petíciós bizottság tárgyalása során sikerült elérni, megoldotta volna a magyar nyelvű televíziós műsorszórás több évtizede fennálló 

problémáját, amit már korábban a Velencei Bizottság is felismert. A tavaly novemberi örömhír ellenére azonban a júniusi szavazás 

rosszul sült el, [...] a kivétel csak a rádióadásokra vonatkozik…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Prékop Mária gyakorló pedagógus 

Szeptembertől a törvényi változás szerint, idegen nyelvként kell oktatni a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelvet. A 

téma érintőlegesen Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter keddi sajtótájékoztatóján is szóba került. Portálunk Prékop Mária 

gyakorló pedagógust kérdezte az intézkedés gyakorlatba történő bevezetéséről. [...] Örvendetesnek tartom, hogy elfogadottá vált 

minisztériumi, kormányzati – sőt, parlamenti – szinten is , hogy a szlovák nyelvet a magyar tannyelvű iskolákban idegen nyelvi 

módszerekkel a leghatékonyabb tanítani. Sajnos pár évtized sem volt elég, hogy a gyakorlatban is mindenhol megjelenjen ez... [...] 

Minden − módszereit szakmai tudása alapján szuverén módon választó − szakember számára elfogadhatatlan a munkájába való 

ilyen beavatkozás. [...] Mi változik két hét múlva? – Ugyanazok a tanárok fognak ugyanolyan módszerekkel tanítani ugyanazon 

tankönyvekből…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: A Meseszínház fennállásának 25. évfordulója - „A mesék és bábok varázsbirodalma” című tárlat 

A Meseszínház fennállásának 25. évfordulója alkalmából állították össze A mesék és bábok varázsbirodalma című tárlatot, melynek 

Badin Gabriella múzeumpedagógus a kurátora, aki a Meseszínház egyik oszlopos tagja is egyben. A kiállítás betekintést nyújt a 

Meseszínház előadásainak rejtelmeibe, a bábok, a díszletek, a kellékek különleges világába. Az interaktív tárlatvezetés során a 

látogatók nemcsak kézbe foghatják a bábokat, megérinthetik a díszletet, hanem arra is lehetőség van, hogy eljátszanak egy-egy 

jelenetet a mesékből. [...] Nehezebb dolga van ma a Meseszínháznak, mint húsz évvel ezelőtt volt? Nagyon hamar nyilvánvalóvá 

vált, hogy a klasszikus mesemondás nem tudja sokáig lekötni a mai gyerekeket. Ezért találtam ki ezt a „beavatós mesemondást”, 

úgy gondoltam, így közelebb lehet vinni hozzájuk a mesevilágot…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Szeptembertől indul a Rákóczi Szövetség iskolabusz programja 

A Rákóczi Szövetség több mint 30 éve segíti a határon túli magyarság megmaradását különféle programok, rendezvények, táborok 

és ösztöndíjátadások lebonyolításával. [...] Az iskolaválasztási program 2022 szeptemberétől egy újabb elemmel, iskolabusz-

hálózattal bővül a Felvidéken. A Felvidék.ma megkeresésére a Rákóczi Hálózat elnökétől, Gabri Rudolftól megtudtuk, hogy a 

Rákóczi Szövetség 15 régióban 16 iskolabusz működtetésével segíti majd a felvidéki magyar iskolásokat és iskolákat. Céljuk, hogy 

segítse a gyerekek magyar iskolába való eljutását a szórványterületeken, valamint ott, ahol tömegközlekedéssel megoldhatatlan az 

utazás.  [...] Míg a programban érintett 16 iskolába 2021-ben 228 kiselsőst írattak be, addig ez a szám a tervezett iskolabusz-hálózat 

hatására már 263-ra emelkedett a 2022/2023-as tanévben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Régészeti leletekre bukkantak a lévai bevásárlóközpont bővítésekor 

A rendkívül gazdag történelmi múltjáról ismert járási székhelyen újabb értékes régészeti leleteket tártak fel egy bevásárlóközpont 

bővítése során. A kerületi műemlékvédelmi hivatal javaslatára folytatják a feltárást a Koháry utcában, ahol optikai kábel lerakását 

tervezik. [...] A leletek egy része az őskor számos korszakából származik. Feltártak olyan árkokat, amelyek vélhetően egy őskori 

erődítmény részét képezhették. [...] Egykori lakónegyed sírhelyeit tárták fel az említett területen, valamint kerámiatárgyakat, 

amelyek időszámításunk előtt, az 5700-4700-as években készülhettek, a terepmunkák májusig tartottak, jelenleg dolgozzák fel a 

talált régészeti anyagot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Európai Örökség cím a Gömör és Kishont templomaiban látható freskókért 

A történelmi Gömör és Kishont 12 temploma Szlovákiában elsőként kapta meg az ott látható freskókért az Európai Örökség címet 

(European Heritgae Label). Ezt a címet olyan térségeknek, építményeknek, tárgyaknak, emlékeknek ítélik oda, amelyek 

méltóképpen képviselik az európai kultúrát…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >     
            Összeállította: Bóna László  

https://ujszo.com/kozelet/a-szovetseg-ellenzi-a-tevemusorok-feliratozasi-kotelezettseget
https://www.bumm.sk/belfold/2022/08/16/ez-lenne-gyimesi-himnusztorvenye
https://www.bumm.sk/belfold/2022/08/16/nem-jol-mukodik-a-szlovak-nyelvoktatas-a-magyar-iskolakban-irjunk-rola-torvenyt
https://napunk.dennikn.sk/hu/2971656/badin-adam-felnott-fejjel-ertettem-meg-hogy-nagyapam-a-mesek-altal-beszelte-ki-magabol-az-elso-es-masodik-vilaghaborut-trianont-a-kitelepitest/
https://felvidek.ma/2022/08/szeptembertol-mar-iskolabuszokkal-is-segiti-a-felvideki-magyar-iskolakat-a-rakoczi-szovetseg/
https://ujszo.com/regio/regeszeti-leletekre-bukkantak-a-levai-bevasarlokozpont-bovitesekor
https://felvidek.ma/2022/08/europai-orokseg-cim-a-gomor-es-kishont-templomaiban-lathato-freskokert/

