
       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

    
 

Tanulmány: A popzene egy részével együtt a populista üzeneteket is megkapjuk 

Hogyan lett a popzenének is komoly nemzeti vonulata, és mi a magyarázat arra, hogy a városnapokon, fesztiválokon, közpénzből 

finanszírozott eseményeken mindig ugyanazok a zenészek lépnek fel? Miért lett fontos a politika számára, hogy kinek a slágereit 

játsszák a rádiók? Társadalomkutatók vizsgálták meg, hogy a mai magyar mainstream zene milyen kapcsolatban áll a regnáló 

hatalommal. […] Ezeket az összefüggéseket kutatta majd foglalta össze Patakfalvi-Czirják Ágnes és Barna Emília: „Dühöng a 

fősodor.” Az Orbán-rendszer populista diskurzusai a populáris zenében című tanulmányuk a populizmus és a populáris zene 

kapcsolatát vizsgálja a 2010 utáni magyar társadalom és politika kontextusában, arra keresve a választ, hogy a populáris zene milyen 

módon segítheti elő a populista diskurzusok terjedését. […] Barna Emília: A vizsgálatunk egy nemzetközi összehasonlító kutatás 

részét képezi, amelyben egységes kutatási kérdések és egységes módszertan szerint közelítettük meg a populizmus és a populáris 

zene viszonyát a vizsgált országokban (ezek Magyarország mellett Ausztria, Olaszország, Németország és Svédország)…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Hajnóczy Péter életművét és hagyatékát mutatták be a Vallásszabadság Házában 

Születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából mutatták be Hajnóczy Péter író életművét és hagyatékát a Vallásszabadság 

Házában Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának szervezésében és a 13. Kolozsvári Magyar Napok programsorozatának 

részeként. Az eseményen Cserjés Katalin, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott docense, a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó 

Műhely vezetője ismertette húszévnyi kutatásuk eredményeit, felszólalt több Hajnóczy-kutató és bemutatták a Bajnok címmel 

megjelent tanulmánykötetet, amely a „rövid életpályája ellenére is jelentős író” eddig nem olvasható munkáit, illetve a hozzájuk írt 

kommentárokat tartalmazza. A beszélgetést Balázs Imre József irodalomtörténész, a BBTE docense, az MTA köztestületének külső 

tagja moderálta. […] A moderátor által „legavatottabb Hajnóczy-kutatóként” jellemzett Cserjés Katalin elmondta: Hajnóczy Péter 

nehéz életű, sok problémával küzdő, folyamatosan kísérletező író volt. […] Az esemény részeként Németh Zsófia, a Szegedi 

Tudományegyetem doktori hallgatója bemutatta Szépvölgyi Aliz A humánum nevében című önéletrajzi regényét, amely a 

Hajnóczy-hagyaték kutatása során került elő és látványosan kapcsolódik Hajnóczy Péter életművéhez…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Olvasócsalogató kötet az erdélyi tudományosság fellegváráról 

A Ferencz József Tudományegyetem 1872–1945 közötti létezését foglalta kötetbe Az erdélyi tudományosság fellegváráról című 

kötetben Gaal György irodalom és művelődéstörténész, az MTA köztestületének külső tagja. A könyvet a 13. KMN-en az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület székházában mutatták be csütörtök délután. […] Gaal György kötete különleges könyv, amelyet böngészni, 

időnként olvasgatni kell. De kiindulópontja is a további kutatásoknak – fogalmazott Egyed Emese nyugalmazott BBTE-oktató, az 

MTA köztestületének külső tagja, aki szerint a mű olvasócsalogató is. […] Gaal György egész életében az oktatást kutatta: akkor 

is, amikor a Házsongárdi temetőről adott ki könyvet, amikor kolozsvári útikönyvet ismertetett, vagy amikor a Rhédey-palota 

történetét írta meg…” Forrás: Szabadság.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Hunyad Megyei Magyar Értéktár 

A Kolozsvári Magyar Napokon mutatták be a Hunyad Megyei Magyar Értéktár második kötetét, amely a híresnek tekintett 

történelmi látványosságokon túl – mint például Vajdahunyadi vár – most sokkal inkább a „morzsákra” fókuszál. Az első kötetet 

ugyancsak a KMN-en, három évvel ezelőtt lehetett először kézbe venni. […] Gáspár-Barra Réka szerző, aki művészettörténész 

fiával együtt, Gáspár-Barra Szilárddal készítette el a Hunyad megyében található és a magyarsághoz köthető értéktár jegyzékét. […] 

A kutató, újságíró több ízben is mesélt arról, mennyi munkával járt egy-egy templom történeti leírása, hiszen a Hunyad megyei 

magyar templomok irattárában alig találni kordokumentumokat. Mint mondja, néhányat annak idején sikerült Kolozsvárra 

menekíteni, de rengeteg ilyen irat hiányzik, valószínűleg megsemmisítették…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Kolozsváron is bemutatták Alföldi László főkonzul könyvét 

Magyarország Kolozsvári főkonzulátusán mutatták be Alföldi László Kolozsvártól Bukarestig című könyvét, amelyben a volt 

főkonzul romániai tapasztalatait elevenítette fel. Grezsa Csaba, Magyarország új kolozsvári főkonzulja elmondta: sok tanulságot 

vont le a leírtakból, amelyet majd az elkövetkező években főkonzuli munkája során kíván hasznosítani.   „Jelen van a könyvben az 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://transtelex.ro/kultura/2022/08/17/popzene-es-populizmus-az-orban-rezsimben
http://szabadsag.ro/-/-az-eletenel-is-fontosabb-volt-szamara-az-iras-
http://szabadsag.ro/-/olvasocsalogato-kotet-az-erdelyi-tudomanyossag-fellegvararol
https://transtelex.ro/kultura/2022/08/18/hunyad-megyei-ertektar-kmn-konyvbemutato


       

erdélyi magyarsággal kapcsolatban érzett felelősség. Ne jöjjön senki Kolozsvárra vagy Bukarestbe Magyarországról diplomatának, 

ha nem vállal felelősséget ezért a közösségért…” Forrás: Szabadság.ro: teljes cikk > 

Huszonöt éves a Székelyföld folyóirat 

A Bulgakov kávézó teraszán az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében jubileumi beszélgetést tartottak a Székelyföld folyóirat 

megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Karácsonyi Zsolt beszélgetett Fekete Vincével, Zsidó Ferenccel és Magyarosi 

Sándorral a folyóirat történetéről, átalakulási folyamatairól és szerkesztési elvekről is. […] 1997 őszén indult el a Székelyföld – 

sokan gondolták úgy abban az időszakban, hogy kevés esélye van egy új irodalmi folyóirat működésének, ám ez a feltételezés 

meghazudtolta magát, mivel már a kezdetektől fogva jelentős szerzőgárdát tudhatott a magáénak, és hamarosan a Kárpát-medence 

egyik legjelentősebb folyóiratává nőtte ki magát, olvasók és példányszámok viszonylatában is. […] Zsidó Ferenc hozzátette, a lap 

történetében már megvannak az ismert és bevett visszajelzések, hogy a konzervatívok számára nem elég liberális a lap, a 

liberálisoknak túl konzervatív, a székelyeknek nem eléggé székely, a nem székelyeknek pedig túlságosan is – ettől függetlenül 

mindenképpen a kiegyensúlyozottságra törekednek…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Szentimrei Judit sokoldalú munkásságát bemutató tárlat nyílt Kolozsváron  

Szentimrei Judit néprajzkutató és iparművész az erdélyi tárgyi kultúra kutatása, népszerűsítése területén szerzett elévülhetetlen 

érdemeket, hangsúlyozta a szerda délutáni megnyitón mondott beszédében Pozsony Ferenc néprajzkutató, az MTA külső tagja. A 

Kolozsváron született Szentimrei Judit (1921–2015) a 20. század második felében tevékenykedő kiváló néprajzkutató, néprajzi 

szakíró volt. Emellett meghatározó szerepet játszott a Kós Károly által vezetett népművészeti kutatócsoport munkájában, mely az 

1950-es évek legjelentősebb hazai, néprajzi, tudományos vállalkozása volt. […] Annak keretében a legjelentősebb romániai magyar 

tájegységek tárgyi kultúrájának és népművészetének szakszerű kutatására, rendszerezésére, feldolgozására törekedtek, a kászoni 

székely népművészetről, a szilágysági és a Kis-Küküllő vidéki magyar népművészetről, illetve a moldvai csángó népművészetről 

sikerült megjelentetniük jelentős kiadványt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Vallásszabadságról az egyházi vezetők és politikusok szemszögéből 

A történelmi magyar egyházak vezetői – Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspök-helyettese, 

László Attila római katolikus főesperes, Fehér Attila evangélikus esperes – illetve Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Vincze Loránt 

RMDSZ-es EP-képviselő vett részt csütörtök délután a Vallásszabadság Házában megtartott beszélgetésen, amelynek során Kovács 

István unitárius püspök a napjainkban megélt vallásszabadságról és az ezzel kapcsolatos problematikáról kérdezte beszélgetőtársait. 

[…] Annak a vallásszabadságnak és mintaállami modellnek, amit a hatóságok hirdetnek, hátterében az ortodox egyház és az állam 

kapcsolata áll. A visszaszolgáltatások terén rengeteg probléma van. A legproblémásabb ügyünk a gyulafehérvári Batthányeum, a 

kolozsvári Marianum. Koncepciós ügy a marosvásárhelyi római katolikus líceum ügye […] mondta László Attila…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: Megnéztük a felújított Szent Mihály templomot 

Pontosan egy évvel a 2021 augusztusára tervezett átadása után, egy héttel ezelőtt megáldották a felújított Szent Mihály templomot. 

Sőt, hétfőtől a közönség a Kolozsvári Magyar Napok részeként már a tornyába is felmehet, és ha figyelembe vesszük, hogy milyen 

gyorsan beteltek a jelentkezési listák, akkor egyértelmű, hogy van erre igény. […] Megkértük Szathmári Edina művészettörténészt, 

a felújítást végző KÉSZ szakértőjét, aki a templom középkori építéstörténetéből írja a doktori dolgozatát, hogy mutassa is be nekünk. 

[…] A látogatóknak a mostanra már teljesen restaurált falképek mutatnak lényegesen újat. Közülük is a leglátványosabbak a 

Schleuning-kápolnában látható Krisztus szenvedéstörténetét ábrázoló falképek. Ezt még 1868-ban Rómer Flóris tárt fel a 

tanítványaival, majd az 1940-es években, amikor megnyitják az addig levéltárként használt, befalazott kápolnát, akkor restaurálják 

is a legfelső, keresztre feszítési jelenetet. […] Az oltárok megtisztítása Mihály Ferenc farestaurátor irányításával történik majd…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Átadták a Házsongárdi temetőben a felújított Bethlen-kriptát 

Gróf Bethlen Béla, Erdély kormánybiztosa leszármazottai jelenlétében adták át a Házsongárdi temetőben gróf bethleni Bethlen-

család kriptáját. […] Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke áldotta meg a felújított síremléket. Az 

eseményen felszólaltak a Bethlen-leszármazottak is. Ezt megelőzően pedig Murádin János Kristóf, a Sapientia EMTE Kolozsvári 

Karának egyetemi docense, az MTA köztestületének külső tagja a Vallásszabadság Házában tartott előadásában ismertette 

részletesen a méltatlanul elfeledett, Erdélyhez a megpróbáltatások közepette haláláig hű politikus életútját, aki képes volt „ember 

maradni az embertelenségben…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

http://szabadsag.ro/-/kolozsvaron-is-bemutattak-alfoldi-laszlo-fokonzul-konyvet
https://maszol.ro/kultura/Huszonot-eves-a-Szekelyfold-folyoirat
https://kronikaonline.ro/kultura/szonyegbe-szott-tudas-n-szentimrei-judit-sokoldalu-munkassagat-bemutato-tarlat-nyilt-kolozsvaron-n
http://szabadsag.ro/-/vallasszabadsagrol-az-egyhazi-vezetok-es-politikusok-szemszogebol
https://transtelex.ro/kultura/2022/08/21/szent-mihaly-templom-kolozsvar-restauralas-szathmari-edina
http://szabadsag.ro/-/atadtak-a-hazsongardi-temetoben-a-felujitott-bethlen-kriptat


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

 

Felmérés: Kiket sorol Ukrajna a szövetségesei közé? 

 
Közvélemény-kutatás jelent meg az Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation honlapján. A alapítvány többek között azt is 

megnézte, hogyan viszonyulnak ma az ukránok a NATO-hoz és az EU-hoz. […] A felmérés egyik fő eredménye, hogy az ukrán 

lakosság (nyilván a nyugat-ukrajnai lakosság) 89 százaléka az EU-ban látja a gazdasági integráció jövőjét. Hat százalék szerint 

sehova sem kellene csatlakozni, öt százaléknyian pedig az oroszok vezette Eurázsiai Gazdasági Unióhoz húznának. […] Sokkal 

érdekesebb eredményt hozott a felmérés azon része, amely azt vizsgálta, mely országokat tekintik az ukránok szövetségesnek, és 

melyeket nem. Február óta a britek, a lengyelek és az amerikaiak léptek elő a legmegbízhatóbb ukrán támogatókká (az adatok 

májusig bezárólag érhetők el)…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Tárlat: Laudon István életének sokoldalúsága 

 
Idén augusztus 20-án méltatjuk Ungvár híres szülöttje, Laudon István születésének 160. évfordulóját. Ebből az alkalomból Laudon 

István sokoldalúsága címmel nyílt jubileumi tárlat a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban. A kiállítás a 

honismereti múzeum (megbízott igazgató Rónay Andrea), az ökológiai és felekezeti stúdiumok intézete (vezető Olekszandr 

Bokotej) és az Ungvári Nemzeti Egyetem zoológiai múzeuma (vezető Krón Árpád) együttműködésében jött létre. […] Laudon 

István a XIX. század végi és XX. század eleji ungvári tanár, a filozófiai tudományok doktora, természettudós, a híres egzotikus 

növények parkja alapítója volt…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Az államalapításra és Szent István királyra emlékeztek Kárpátalján 

 
A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban szervezett csendes megemlékezést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) augusztus 20-án, Szent István király és a magyar államalapítás ünnepén. […] Mezőkaszonyban, az államalapító Szent 

István király tavaly felavatott mellszobránál tartotta augusztus 20-ai megemlékezését a Pro Cultura Subcarpathica (PCS). […] 

Tiszaháti Szent István-napi Ünnepségen Tiszafarkasfalván az MTA köztestületének külső tagjai, Zubánics László történész, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem docense, […] valamint Dupka György író, történész is megosztotta gondolatait a megjelentekkel. […] 

Koszorúzással emlékeztek meg Aknaszlatinán…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 

> 

Gróf Széchényi Imre-díjjal tüntették ki Őrhidi Lászlót a Pesti Vigadóban 

 
Augusztus 18-án került sor az augusztus 20-i államalapítási és nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott magyar állami 

kitüntetések, szakmai elismerések és kiemelkedő tevékenységeket méltató díjak átadási ünnepségére. Őrhidi László, a „Pro 

Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke is a kitüntetettek között volt…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki Milován Sándort 

 
Magyarország miniszterelnöke a külhoni magyarságért végzett áldozatos tevékenységet 1995 óta rangos díjjal ismeri el. […] A 

díjkiosztóra idén is ünnepélyes keretek között, augusztus 19-én került sor a Nemzeti Hauszmann Program keretében korhűen 

felújított Budavári Palota Főőrség épületében.  A díjazottak között volt Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) tiszteletbeli elnöke, az 1956-os magyar forradalom kárpátaljai résztvevője…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Állami támogatás nélkül rövidesen kritikus helyzetbe kerülhetnek az egyetemek 

Az energiaárak emelkedése az egyetemeket sem kíméli, a felsőoktatási intézmények vezetői az államtól várnak segítséget a 

sokszorosára növekedett rezsiköltségek fedezését illetően. [...] A pozsonyi Comenius Egyetem (UK) szóvivője kritikusnak nevezte 

a kialakult helyzetet, több felsőoktatási intézmény képviselője szerint az árvágta a fejlesztések rovására megy. [...]„Konkrét állami 

támogatás nélkül nagyon nehéz lesz az egyetemek sorsa” – figyelmeztet Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem (SJE) 

rektora, akit többek közt arról kérdeztünk, milyen megszorításokhoz vezethet a rendkívüli áremelkedés. [...] Mennyire érinti 

negatívan az infláció a Selye János Egyetemet? Ugyanannyira, mint a többi intézményt, a legnagyobb mértékben az energiaárak 

emelkedése érint bennünket. A tavalyi évhez viszonyítva a többletkiadásunk több mint 100 százalékkal megemelkedett…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

 

https://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2022/08/21/felmeres-kiket-sorol-ukrajna-a-szovetsegesei-koze-magyarorszagot-mar-nem-szlovakiat-csak-elenyeszo-mertekben/
https://karpataljalap.net/2022/08/19/laudon-istvan-eletenek-sokoldalusaga
https://karpataljalap.net/2022/08/20/az-allamalapitasra-es-szent-istvan-kiralyra-emlekeztek-tiszacsoman
https://karpataljalap.net/2022/08/21/szent-istvan-kiraly-mellszobranal-meltattak-az-allamalapitast-mezokaszonyban
https://karpataljalap.net/2022/08/20/ii-tiszahati-szent-istvan-napi-unnepseg-tiszafarkasfalvan
https://life.karpat.in.ua/?p=115511&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=115511&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/08/19/grof-szechenyi-imre-dijjal-tuntettek-ki-orhidi-laszlot-pesti-vigadoban
https://karpataljalap.net/2022/08/20/kallos-zoltan-kulhoni-magyarsagert-dijjal-tuntettek-ki-milovan-sandort
https://ujszo.com/kozelet/allami-tamogatas-nelkul-rovidesen-kritikus-helyzetbe-kerulhetnek-az-egyetemek


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Interjú: Gyurgyík László, szociológus 

A szlovákiai magyarság körében látható azonosságváltás és nyelvcsere tetten érhető társadalmi tény, noha ebben a nyitott világban 

és a többségi nemzettel közös országon osztozva sem kell/kellene sorsszerűen virulnia. A szociológus Gyurgyík László, a Selye  

János Egyetem oktatója, az MTA köztestületének külső tagja évtizedek óta – vállalásként – a demográfia precizitásával is kutatja 

ezt az érzékeny kérdéskört. [...] Kár volna szépítgetni, hogy 1991- től folyamatosan fogy az itteni magyar lakosság lélekszáma. 

Népszámlálásonként több tízezerrel vagyunk kevesebben. A dolgok hátterét keresve feltétlenül látni kell, hogy alacsony a 

születésszámunk, szemben a magas halandóságunkkal. Viszont tartósan a nemzetiségváltás a legkomolyabb gond. [...] Nem tudjuk 

lerázni az „asszimiláció kultúrájának” béklyóit? Megkerülhetetlen ez a téma. Bár nem csak nálunk, mert az erdélyi kollégák szintén 

szembesülnek vele. És a kétpólusú asszimilációnál azt is vizsgálni kell, mekkora a társadalmi távolság a két érintett nemzetiségi 

„front” között. Nos, tudvalévő, hogy a magyar és a szlovák között nem nagy…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az államalapításra emlékeztek a Felvidéken 

 
Ajnácskőn a Csemadok helyi szervezetének a rendezésében ünnepelték meg augusztus 20-át, Szent István királyunk és az 

államalapítás ünnepét. […] A komáromi ünnepség a kedvezőtlen időjárási helyzet miatt nem maradt el, ám tekintettel a kialakult 

légköri viszonyokra, a hagyományoktól eltérően azt nem Szent István királyunk lovas szobránál, hanem a Tiszti Pavilon 

dísztermében tartották meg. […] Többnapos ünnepi sorozattal tisztelegnek Államalapító Szent István emléke előtt Nagykaposon. 

[…] A Dunaszerdahellyel szomszédos Nagyabonyban az államalapítás ünnepe alkalmából felavatták Szent István mellszobrát. Cseh 

Gábor szobrászművész alkotása a község emlékparkjában kapott helyet a 2017-ben felállított kopjafa mellett…” Forrás: Korkep.sk: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Pozsonyban 

A nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke ismert felvidéki személyiségeket díjazott. Pozsonyban augusztus 

19-én Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén adták át a magyar állami kitüntetéseket. Pető Tibor nagykövet beszédében kiemelte: 

nemcsak az eddigi munkájuk elismerése ez, hanem ösztönzés arra is, hogy folytassák a magyar közösségért végzett nemes munkát. 

[...] Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi Választmányának titkára, Kassai Gyula, a Lévai Református Egyházközség lelkésze 

és Wirth Jenő, a Reviczky Társulás tiszteletbeli elnöke a felvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzéséhez 

hozzájáruló több évtizedes munkájának elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültek. [...] Nevizánszky 

Gábor régész, a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa a szlovákiai magyar 

régészeti emlékek kutatása, feltárása és közreadása érdekében végzett kimagasló tevékenységéért Magyar Ezüst Érdemkereszt 

kitüntetésben részesült…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 
Múltidéző: Augusztus 20-a Csehszlovákiában 

Cikkünkben annak jártunk utána, hogy a csehszlovákiai magyar országos sajtó hogyan mutatta be az ünnepet Trianontól egészen a 

rendszerváltás időszakáig. Cikkünkből többek között kiderül: Melyik csehszlovákiai városban énekelhették szabadon augusztus 20-

án a magyar himnuszt, vagy hogy érhetett-e bárkit retorzió, ha magyaros ruhában ment az utcára Szent István napján... [...] A Prágai 

Magyar Hírlap egyes vonatkozó lapszámait forgatva szembetűnő, hogy a két világháború közötti Csehszlovákiában egyvalahol 

biztosan megülték Szent István napját minden évben, mégpedig Prágában. A lap első évében, 1922-ben a karmeliták templomában 

tartottak zenés misét, amin a prágai magyar követségen kívül részt vettek a prágai magyarok, illetve a Prágai Magyar Hírlap 

szerkesztősége és kiadóhivatala is…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

  

Folyatstódnak a tárgyalások Pristina és Belgrád között 

A közös sajtótájékoztatón Stoltenberg megismételte: a KFOR készen áll arra, hogy közbelépjen, ha elmérgesedne a helyzet 

Koszovóban. Albin Kurti közölte: Koszovó szeretne NATO-taggá válni. […] Nincsen már hova hátrálnunk, sarokba vagyunk 

szorítva Koszovó kérdésében, mondta Aleksandar Vučić szerb államfő a koszovói szerbek képviselőivel folytatott megbeszélések 

után. Ezt követően fordult beszéddel a szerbiai nyilvánossághoz. „A NATO végezze a dolgát, különben Szerbia védi meg a koszovói 

szerbeket." […] A jó hír: ismét tárgyalnak − a rossz hír: semmiben sem értenek egyet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

https://ujszo.com/panorama/valosagkutatas-egy-hosszu-uton
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/08/22/ajnacskon-is-megunnepeltek-szent-istvan-kiraly-es-az-allamalapitas-unnepet-kepekkel/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/08/21/komaromban-is-emlekeztek-szent-istvan-allamalapito-kiralyunk-hagyateka-minden-idoben-hitet-es-erot-sugaroz-kepekkel/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/tobbnapos-szent-istvan-napi-unnepsegsorozat-nagykaposon
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/utmutato-a-jovo-nemzedeknek-szent-istvan-szobrot-avattak-nagyabonyban
https://felvidek.ma/2022/08/szep-magyarorszag-edes-hazam-allamalapitasunk-unnepe-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2022/08/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2976398/szaz-eve-a-magyar-ruhas-urilanyokat-elkergette-a-rendor-a-losonci-korzorol-augusztus-20-an/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kfor-keszen-all-arra-hogy-kozbelepjen-ha-elmergesedne-helyzet-koszovoban
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31731/Vucic-figyelmezteti-a-NATO-t-Koszovo-kerdeseben-sarokba-vagyunk-szoritva.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31731/Vucic-figyelmezteti-a-NATO-t-Koszovo-kerdeseben-sarokba-vagyunk-szoritva.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vucic-brusszelbol-nehez-nap-volt-remelem-csodaval-sikerul-majd-kompromisszum


       

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjban részesültek vajdasági szervezetek 

A nemzeti ünnep alkalmából átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjakat Budapesten. A díjat tíz határon túli, kulturális 

területen tevékenykedő személynek, illetve szervezetnek ítélték oda. A díjazottak Vajdaságból: a martonosi Testvériség Művelődési 

Társulat, a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Erdélyből: 

Bogdán Zsolt színművész, Kolozsi Tibor szobrászművész, Márton Árpád képzőművész, Felvidékről a Pázmaneum Polgári Társulás, 

Szobiné Kerekes Eszter óvodapedagógus, Kárpátaljáról. Milován Sándor politikus, Muravidékről: Bence Lajos költő, egyetemi 

tanár, az MTA köztestületének külső tagja…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Az ürményházi születésű Hász-Fehér Katalint is díjazták  

Állami díjakat és közművelődési elismeréseket adott át az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Vitályos Eszter, a Kulturális 

és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár pénteken a Pesti Vigadóban 

Budapesten. Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett az ürményházi születésű Hász-

Fehér Katalin irodalomtudós, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi 

Intézete Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Nyilasy Sándor, Horgos elfeledett festője 

Nyilasy Sándor festőművész a huszadik század első harmadában a legismertebb szegedi festőművész volt, de munkássága országos 

tekintetben is jelentős volt. […] Csak kevesen tudják, hogy 1899-től kezdve közel húsz éven át Horgoson volt a műterme, s az ebben 

az időszakban keletkezett alkotásainak többsége horgosi embereket, tájakat ábrázol. Ninkov K. Olga, a szabadkai Városi Múzeum 

művészettörténésze, az MTA köztestületének külső tagja hívta fel erre a figyelmet, s jelezte, hogy népszerűsíteni kellene a festő 

életművét, különös tekintettel a két horgosi évtizedére.  […] A képei főleg tájképek, s a paraszti életet bemutató képek. Vannak-e 

olyan részletek, amelyek alapján biztosan beazonosíthatóak, hogy Horgoson készültek? Igen. Nagygyörgy Zoltán helytörténet 

kutató volt az, aki kutatta ezt Horgoson. 2005-ben meg is jelent a szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönyvében egy tanulmánya…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk >           
            

            

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://www.magyarszo.rs/hu/5010/kultura/270534/%E2%80%9ECselekv%C5%91-%C3%B6sszefog%C3%A1sban-gondoskodunk-egym%C3%A1sr%C3%B3l%E2%80%9D-Muzslya-Pot%C3%A1pi-%C3%81rp%C3%A1d-J%C3%A1nos-Pet%C5%91fi-S%C3%A1ndor-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-Egyes%C3%BClet-d%C3%ADjazottak-martonos-Versec.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5010/kultura/270536/V%C3%A1llukon-viszik-nemzet%C3%BCnket-d%C3%ADjazott.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15339/Nyilasy-Sandor-Horgos-elfeledett-festoje.html

