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Az Akadémia elnökének közleménye 

Magyarország alapvető érdeke, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) feladatát a lehető legmagasabb szakmai 

színvonalon, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a kormány, a tudományos közösség és a társadalom bizalmára érdemesen 

lássa el. […] A részletek azonban nem ismertek kellő mértékben ahhoz, hogy arról állást lehessen foglalni és orvoslására javaslatot 

lehessen tenni. […] A Magyar Tudományos Akadémia elnöke felkérte Geresdi István egyetemi tanárt, az MTA doktorát, az MTA 

Meteorológiai Tudományos Bizottsága elnökét, hogy bizottságával jelentés formájában válaszolja meg… […] A bizottsági 

jelentésről és a további lépésekről az Akadémia nyilvános tájékoztatást fog adni…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

 

Podcast: Tanévkezdés a salzburgi magyar iskolában 

Az idén is várja a salzburgi magyar családok jelentkezését a SalzUNG Egyesület által szervezett Pitypang suli, a Brumi óvoda és a 

Csicsergő foglalkozás. A gyerekek korosztályos csoportokban, délutáni foglalkozások keretében tanulhatnak magyar nyelvet, 

kultúrát, miközben magyar társaságot, barátokat is találhatnak. Péterfi Frank Mária a Salzung elnökhelyettese az oktatási kínálatról: 

[…] Az elmúlt tanévben összesen 32 gyermek találkozott három csoportban…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Megnyitotta kapuit az Ágfalvi Tájház-Heimatmuseum 

Megnyitotta kapuit a látogatók előtt a felújított Ágfalvi Tájház. A hegy utca 8-9-ben található, kilenc kiállítószobából álló több száz 

éves épületegyüttes, 2020 és 2022 között teljes körű felújításon esett át. A látogatókat magyar és német nyelvű tárlatvezetésekkel is 

várják az osztrák-magyar határ tőszomszédságában, közölte Csoltói József könyvtáros, rendezvényszervező, a Testvériség 

Táncegyüttes vezetője, az Ágfalvi Tájház kapcsolattartója…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: 40. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat 

Augusztus 25. és 27. között rendezik meg a 40. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklatot. A gráci Magyar Katolikus Közösség 

szervezésében mintegy 20 magyar indul el Grácból, hogy négy nap alatt, 130 kilométert tegyen meg gyalogosan a Mariazelli 

bazilikáig: […] Csicsely Tamás szervező a 40. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklatról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Szent István ünnepe a Muravidéken 

A legnagyobb magyar ünnepet, Szent István napját a muravidéki magyarság a vasárnap Dobronakon tartott központi 

megemlékezéssel és szentmisével ünnepelte, ahol Horváth Ferenc, a közösség csúcsszervezetének elnöke, nemzetiségi parlamenti 

képviselő és Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár mondott beszédet. A szentmisét Berta Tibor tábori püspök 

mutatta be. […] A lendvai ünnepi megemlékezésen Szent István király szobránál a községi magyar nemzeti önkormányzati közösség 

(LKMNÖK) elnöke, Vida Törnar Judit köszöntötte az egybegyűlteket, külön köszönetét fejezve ki az egyházi méltóságoknak, 

különösen Štumpf Peter muraszombati püspöknek és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspöknek, hogy a Lendva-

vidéki magyarsággal emlékeznek e nagy napon. […] Az évek óta tartó baráti kapcsolat az idei évben először Zsitkócban az 

Összetartozás Napján a lúcsi csapat vendégül látásával, majd augusztus 20-án a zsitkóciak Lúcs település ünnepélyes szoboravatásán 

és falunapján való vendéglátásával fűződik egyre szorosabbra…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Lendvai Nemzetközi Művésztelep: A városközpontba költözött a bronzöntés 

Változások jegyében kezdődött a múlt héten az 50., jubileumi Lendvai Nemzetközi Művésztelep. Az idei évtől ugyanis a 

műhelymunkák, a formák kiégetése és maga a bronzöntés egy helyszínen történik majd, éspedig az egykori lendvai polgári 

iskolában, illetve annak udvarán. A bronzöntő művésztelep az eddigiektől eltérően úgy a szervezők, mint a résztvevő művészek is 

számára megkönnyíti a munkát. Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria-Múzeum igazgatója elmondta, hogy az egy helyszínen 

lebonyolított művésztelep időben és fizikai munkában is sokkal takarékosabb. […] Az idei művésztelepen Magyarországról és 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. augusztus 25. 
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https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnokenek-kozlemenye-112348
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3170368/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3170341/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3169726/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12834-r%C3%A1nk-b%C3%ADzt%C3%A1k-e-t%C3%A1jat.html
https://nepujsag.net/10-nepujsag-online/12833-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-jegy%C3%A9ben.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/sok-viz-lefolyt-mar-a-muran/augusztus-20-illetve-a-muravidek-uennepleserol/637781


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

HORVÁTORSZÁG 

Szlovéniából hét szobrász alkot. […] A művésztelepen alkotott tárgyakból ősszel rendeznek tárlatot a Galéria-Múzeum 

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

Külhoni Magyarságért Díj Bence Lajosnak 

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepe alkalmával került sor Budapesten a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj átadására. 

Az idei kitüntetettek között volt Bence Lajos muravidéki József Attila-díjas költő, az MTA köztestületének külső tagja. A díj a 

külhoni magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, illetve egyházi tevékenység 

elismerésére adományozható. A kitüntetést, amely eleinte – a díjat 1995 óta adományozzák – a Kisebbségekért Díj nevet viselte, 

minden évben legfeljebb tíz határon túli, a nemzet örökségének megőrzésében tevékenykedő személynek, illetve szervezetnek ítélik 

oda. Bence Lajos a rangos kitüntetést a magyarságért végzett kiemelkedő irodalmi, kritikai, tudományos és publicisztikai 

munkásságáért érdemelte ki…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Beszélgetés: Majić Ivan Krisztiánnal, az eszéki Kulturális Központ igazgatójával 

Az Eszéki Kulturális Központ 2019 végén nyílt meg a város egyetlen felhőkarcolójának, az Eurodomnak a tőszomszédságában. Az 

intézmény fő feladata az egyetemes kultúra népszerűsítése minden téren és minden korosztály számára. Irodájuk falán még jóformán 

meg sem száradt a festék, amikor kitört a koronavírus-járvány, és ez gyökeresen felforgatta az életüket, idén viszont már rengeteg 

programot tartogatnak. Majić Iván Krisztiánnal, az intézmény igazgatójával Molnár Mónika beszélget…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > 

 

Magyarellenes molinók és rigmusok miatt félbeszakadt a Sepsi OSK és a kolozsvári U mérkőzése 

A kolozsvári szurkolók magyarellenes molinói és magyarellenes rigmusok skandálása miatt tíz percre félbe kellett szakítani hétfőn 

a házigazda Universitatea Cluj és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK bajnoki labdarúgó-mérkőzését. […] Benkő Erika, a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat vezetője szerdán közösségi oldalán jelezte, a szervezet az elmúlt napokban a lelátókon tapasztalt intenzív 

magyarellenes magatartás miatt ezúttal is az összes illetékes romániai fórumhoz fordult, valamint az Európai Labdarúgó-

szövetségnél is feljelentést tett…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Publicisztika: Nem az a kérdés, hogy eszünk-e napi szinten rovarokat, hanem az, hogy mennyit 

A jövő fehérjeforrása a rovarokból származó fehérje, állítják a kutatók. Sokan viszont hevesen tiltakoznak ez ellen: „nem eszünk 

kukacot”, mondják. Eszünk-e jelenleg is rovarokat, és ha igen, mennyit? Rajcsányi Tímea kertészmérnök írása. […] A nagy 

mennyiségű élelmiszer-alapanyag iparszerű feldolgozása lehetetlenné tette azt, hogy minden tételt gondosan átvizsgáljanak. 

Tisztítási és mosási folyamaton ugyan átmegy, de lehetetlen megtisztítani teljes mértékben a különböző hernyóktól, molyoktól vagy 

pókoktól, esetleg apró rágcsálóktól, amelyek nem voltak elég gyorsak, hogy elmeneküljenek. Ha az elfogyasztott szennyezők 

mennyiségét minimálisra akarjuk csökkenteni, válasszunk teljes értékű, friss ételeket. […] A fagyasztott brokkoli az FDA szabvány 

szerint emberi fogyasztásra alkalmas, ha 100 grammonként legfeljebb 60 darab levéltetvet, atkát és/vagy tripszet tartalmaz…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője a rendezvénysorozat hátteréről 

A járvány két évnyi megszorítása után idén augusztus 14–21. között a korábbi évek bőségére emlékeztető felhozatalban kerül 

megrendezésre a Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiválja, a Kolozsvári Magyar Napok. A hatvan helyszínen 

mintegy 450 programot kínáló rendezvénysorozat főszervezőjével, Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével a 

szervezési munka hátteréről és a kulisszatitkokról beszélgettünk. A Kolozsvári Magyar Napokra való felkészülés egy évvel korábban 

kezdődik el… […] A magyar napok 13. kiadása struktúrájában az előző tizenkettőre hasonlít. Nem hiszek abban, hogy a KMN-t 

minden évben a feje tetejére állítva kellene átalakítanunk. Elvünk az, hogy a rendezvény gerince érintetlen maradjon. […] A 

polgármesteri hivatal az erdélyi főtámogatónk százezer eurós nagyságrendű összeggel. A magyar kormányzati és nem kormányzati 

szervezetek az Erdélyben összegyűjtött összeget gyakorlatilag megduplázzák, így alakul ki a KMN teljes költségvetése.  […] Egy 

általunk rendelt közvélemény-kutatás arra világított rá, hogy a Kolozsváron élő magyarok 92 százaléka évi rendszerességgel eljár 

legalább egy-két rendezvényünkre, ami irdatlanul nagy szám, több tízezer embert jelent…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

 

 

https://nepujsag.net/kultura/12840-a-v%C3%A1rosk%C3%B6zpontba-k%C3%B6lt%C3%B6z%C3%B6tt-a-bronz%C3%B6nt%C3%A9s.html
https://nepujsag.net/kultura/12836-k%C3%BClhoni-magyars%C3%A1g%C3%A9rt-d%C3%ADj-bence-lajosnak.html
https://kepesujsag.com/beszelgetes-majic-ivan-krisztiannal-az-eszeki-kulturalis-kozpont-igazgatojaval/
https://transtelex.ro/kozelet/2022/08/23/magyarellenes-molinok-es-rigmusok-miatt-felbeszakadt-a-sepsi-osk-es-a-kolozsvari-u-merkozese
https://www.3szek.ro/load/cikk/152168/ismet-feljelentest-tettek-magyarellenessegert
https://transtelex.ro/eletmod/2022/08/22/rajcsanyi-timea-elelmiszeripar-rovarok-fergek
https://erdelyinaplo.ro/extra/mindenki-elegedett-a-kolozsvari-magyar-napokkal-n-gergely-balazs-foszervezo-a-rendezvenysorozat-hattererol


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelték a hétvégén Kovásznán 

A háromnapos jubileumi rendezvénysorozat keretében számba vették az elmúlt fél évszázad megvalósításait, eredményeit, 

ugyanakkor a Diákszínpad régi tagjai találkozhattak egymással, felidézhették egykori élményeiket, közös sikereiket. A közönség 

színi előadásokon, könyvbemutatókon, fotó- és plakátkiállításokon vehetett részt. A rendezvény első napján a Pokolsár Egyesület, 

a diákszínpad többnyire régi tagjaiból verbuválódott színjátszó csoportja Tamási Áron: Vitézlélek darabjával lépett a világot jelentő 

deszkákra nagy sikerrel. […] A színházi produkciók sorát a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad előadása koronázta 

Madách Imre: Az ember tragédiája című darabjával (rendező: Molnár János), amelyet állva tapsolt a közönség. […] A diákszínpad 

ötvenéves „születésnapját” emléktáblával jelölték a líceum falán. […] Szombat délelőtt a kovásznai központi temetőben Balogh 

Zoltán esperes, a Kovászna Központi Református Egyházközség lelkésze rövid áhítatot mondott a Diákszínpad elhunyt tagjai 

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

Transzilvanisták találkoztak Bálványosfürdőn 

Bálványosfürdőn találkozott az elmúlt hétvégén a Románok, magyarok és németek transzilvanista mozgalom mintegy negyvenfős 

csoportja. A hétfőn zárult nyári táborban elfogadtak egy kiáltványt, melyben igyekeznek megfogalmazni a mozgalom irányvonalát 

és a közös fellépés módját. A találkozón előadást tartott Szekeres Attila István heraldikus, Okos Márton és Bakk Miklós egyetemi 

oktató. […] Bakk Miklós érdeklődésünkre elmondta, a jelenkori taranszilvanista gondolat a kilencvenes évekre nyúlik vissza, Sabin 

Gherman erdélyipárt-alapítási kezdeményezésére, és kijelentésére: „adjátok vissza Erdélyemet…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Színházzal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal is várja közönségét a vásárhelyi Forgatag 

A Magyar Állami Népi Együttes és a Komáromi Jókai Színház előadása is szerepel a vasárnapig tartó Vásárhelyi Forgatag 

kínálatában. A rendezvénysorozat keretében könyvbemutatókon, kiállítás megnyitókon is részt vehetnek az érdeklődők. Összesen 

300 programpontot sorakoztat fel a rendezvénysorozat, amelynek szervezésébe számos helyi intézmény, támogató kapcsolódott 

be…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Elstartolt az Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor 

 
Magyar népi énekektől és népi hangszerektől hangos ezen a héten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede 

Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Képzési Központja. A Kőrösmezőn, majd Nagyberegen szervezett ötnapos népművészeti 

táborokat követően augusztus 22-én kezdetét vette az első alkalommal megrendezett Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor. A hétfő 

délelőtti hivatalos tábornyitón elsőként Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója köszöntötte 

a vidék 9 községéből érkezett 56 résztvevőt és szüleiket…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Felmérés: A 35 évnél fiatalabbak harmadának nincs véleménye az ország 1968-as megszállásáról 

A 35 évnél fiatalabbak harmadának nincs véleménye Csehszlovákia 1968-as megszállásáról – derült ki a Focus ügynökség 

felméréséből, melyet a Globsec társaság számára végzett április 27-e és május 10-e között 3013 megkérdezett bevonásával. A 

felmérés igazolta, hogy a lakosságnak hiányosak a történelmi ismeretei. Arra a kérdésre, mit gondolnak Csehszlovákia 1968-as 

lerohanásáról és az azt követő bő 20 éves orosz megszállásról, a válaszadók 14 százaléka válaszolta, hogy pozitívan tekint a 

bevonulásra és a normalizációra. A megkérdezettek 20 százaléka semmilyen választ nem tudott adni erre a kérdésre. 66 százalékuk 

elítéli a 68-as bevonulást és a megszállást…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Az oktatási tárca megkezdte a felsőoktatási intézmények és az SAV értékelését 

Az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium megkezdte a felsőoktatási intézmények és a Szlovák Tudományos 

Akadémia (SAV) tudományos és kutatói-alkotói tevékenységének időszakos értékelését. [...] A cél a felsőoktatási intézmények és 

az SAV minőségi szempontú értékelése. Az alkotótevékenységüket egy 165 tagú bizottság fogja értékelni a világ 19 országából…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Magyar nyelvű kurzusokat indít a Pozsonyi Színművészeti Egyetem 

Újjáéled a magyar tannyelvű képzés a Pozsonyi Színművészeti Egyetemen. Szeptembertől három „magyar” tárgyat is felvehetnek 

a színinövendékek, akikkel Culka Ottó színművész és Varga Emese dramaturg, színháztörténész foglalkozik majd. Az új tantárgyak 

https://www.3szek.ro/load/cikk/152091/otven-ev-a-vilagot-jelento-deszkakon
https://www.3szek.ro/load/cikk/151972/transzilvanistak-talalkoztak-balvanyosfurdon
https://kronikaonline.ro/kultura/szinhazzal-kiallitasokkal-konyvbemutatokkal-is-varja-kozonseget-a-vasarhelyi-forgatag
https://karpataljalap.net/2022/08/23/elstartolt-az-ugocsai-tulipan-nepmuveszeti-tabor
https://parameter.sk/35-evnel-fiatalabbak-harmadanak-nincs-velemenye-az-1968-megszallasrol
https://ujszo.com/kozelet/az-oktatasi-tarca-megkezdte-a-felsooktatasi-intezmenyek-es-az-sav-ertekeleset


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

közül az egyik a magyar beszédtechnika lesz. Ezt a tárgyat évekkel korábban Dráfi Mátyás és Thirring Viola tanította Pozsonyban. 

Hosszú kihagyás után, néhány éve Culka Ottó színművész doktoranduszként kezdett tartani ilyen jellegű foglalkozásokat a magyar 

színinövendékeknek. [...] Arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy tovább fog bővülni a magyar tannyelvű oktatás a pozsonyi 

színművészetin, azt válaszolta: a legfontosabb feladat most szilárd alapokra helyezni a magyar nyelvű egyetemi művészképzés 

jövőjét…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

70. jubileumát ünnepli a Komáromi Jókai Színház 

 
Jubileumi, 70. évadot kezd a Komáromi Jókai Színház. Az elődjének tekinthető Magyar Területi Színház (Matesz) 1952. okt. 1-jén 

alakult meg Komáromban. Az ünnepi szezont megnyitó sajtótájékoztatót Gál Tamás igazgató és Varga Emese művészeti vezető 

tartotta. […] A 2022/2023-as szezonban nemzedékek, különféle nézőpontok és világszemléletek találkoznak majd. Együtt 

szeretnénk megünnepelni azt, hogy a legnagyobb szlovákiai magyar színházi intézmény megérte a 70. évfordulóját, ami a mai 

világban egyáltalán nem magától értetődő, ahogy a találkozás lehetősége, öröme sem” – emelte ki Varga Emese. […] Ősszel 

kultúrtörténeti vetélkedőt rendeznek középiskolásoknak, melynek – kapcsolódva a Madách-emlékévhez – Az ember tragédiája lesz 

a fő témája…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Videó: Rákóczi-kultusz a Felvidéken 

A Rákóczi kultusz megerősödése tapasztalható a Felvidéken. A nagyságos fejedelem szülőhelyét zarándokhelyként látogatják a 

turisták. De a II. Rákóczi Ferenchez és családjához kötődő kiemelt történelmi helyek közé tartozik a legyen határhoz közeli Zboró 

és természetesen Kassa is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
Szent István-napi szentmise Pozsonyban 

Süle Ágnes Katalin felvételein keresztül bepillantást nyújtunk az augusztus 20-ai magyar szentmise pillanataiba, melyre Molnár 

Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor meghívására érkeztek a helyi és vidéki hívek, lelkipásztorok a koronázódómba. A Szent István 

király közbenjárását kérő szentmise főcelebránsa és szónoka Fábry Kornél, a múlt évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

főtitkára volt. [...] Megtelt a pozsonyi dóm augusztus 20-án magyar hívekkel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
Múltidéző: Garaj Lajos útjai Gömörtől Gömörig 

Felső-Gömörből, szlovák környezetből indul, majd üstökösként Pozsony érintésével Budapesten végzi egyetemi tanulmányait. 1956 

ősze már ismét Pozsonyban találja, s ha virtuálisan is, de élete fő művével visszatér Gömörbe. Tanárok generációit nevelte fel, egész 

életében a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok előmozdításáért fáradozott irodalomtudósként és műfordítóként is. [...] 90 éve 

született Garaj Lajos. [...] A szlovenszkói/szlovákiai magyar irodalomban mindig is mostoha helyzetben voltak az 

irodalomkritikusok és az irodalomtudósok. A szépírókkal szemben az ő munkájukat kíséri jóval kisebb figyelem, s legtöbbjük alig 

jut el addig, hogy tanulmányait könyv formájában is megmutathassa a publikumnak. [...] Mivel mind magyarul, mind szlovákul 

anyanyelvi szinten beszélt és írt, vesszőparipája lett a magyar-szlovák és kulturális kapcsolatok javítása, közelítése, feltárása…” 

Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

  

Egymillió szerb polgár kap pénzt külföldről 

Több mint egymillió szerb polgár számlájára érkezik pénz külföldről, és az elmúlt egy évben megnőtt azoknak a száma, akik ilyen 

jellegű „segítségben” részesültek, de a beérkezett pénz mennyisége is több lett. A Szerbiai Nemzeti Bank (NBS) adatai szerint az 

első hat hónapban a külföldről érkező átutalásokkal beáramló összeg 2,1 milliárd euró volt, és mintegy 30 százalékkal haladja meg 

a tavalyi időarányos összeget. Az NBS közölte, hogy évek óta Németországból érkezik a legtöbb utalás, így idén eddig a pénz 26 

százaléka, vagyis több mint negyede ebből az országból érkezett. A második helyen Svájc áll 13 százalékkal, majd Ausztria 

következik 10 százalékkal, ezután pedig az USA jön 7 százalékkal…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A tanév kezdetén 500 iskola sztrájkol, 30 perces órákat tartanak 

Szeptember elsején mintegy 500 iskolában lesz sztrájk, és 30 perces órákat tartanak, közölte ma Jasna Janković, a Szerbiai Tanügyi 

Dolgozók Szakszervezeti Uniójának (USPRS) elnöke, aki szerint a pedagógusoknak számos problémával kell szembenézniük, de 

az egyik legnagyobb gond az alacsony fizetés, éppen ezért kérik a 20 százalékos béremelést. […] Az elnök hozzátette, hogy a 

szakszervezet 830 iskolájából 500 vesz részt a sztrájkban, amely a törvényes keretek között zajlik majd, így nem kell pótolni a 

https://napunk.dennikn.sk/hu/2982507/tortenelmi-lepes-magyar-nyelvu-kurzusokat-indit-a-pozsonyi-szinmuveszeti-egyetem/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2979791/szeretnenk-az-evad-minden-pillanatat-unnepive-tenni-70-jubileumat-unnepli-a-komaromi-jokai-szinhaz/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/rakoczi-kultusz-a-felvideken
https://ma7.sk/tajaink/szent-istvan-napi-szentmise-pozsonyban-kepekkel
https://muzsa.sk/kultura/garaj-lajos-utjai-gomortol-gomorig
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/8311/Egymillio-szerb-polgar-kap-penzt-kulfoldrol-Tovabbra-is-Nemetorszagbol-erkezik-a-legtobb-atutalas.html


       

rövidített órákat. […] Hamarosan becsöngetnek az iskolákban, és a könyvkereskedésekbe is megérkeztek már az új tankönyvek. A 

drágulási hullám a tankönyveket és a tanszereket is elérte…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Konferencia: Jogtudomány határon innen és túl 

A globalizáció társadalmi és jogi kihívásai címmel szerveztek nemzetközi tudományos konferenciát a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. Az eseményen hét kutató adta elő kutatási témáját. A rendezvény több magyarországi egyetem 

közreműködésével jött létre. […] A magyarországi Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetből többek között Domaniczky Endre, 

az intézmény vezető kutatója is tartott előadást. Kutatása során az intézmény névadójának, Mádl Ferenc köztársasági elnök életrajzát 

dolgozta fel. […] A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2019-ben indította útjára a vándorkonferenciát. Következő célpontnak 

Vajdaságot választották. Takács Márta, pénzügyi és fejlesztési dékán helyettes, az MTA köztestületének külső tagja: […] „A 

globalizációnak hatásairól van szó, ez vonatkozik a felsőoktatás minden színterére, legyen az az oktatás, a tudományos munka…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Felhívás: Nyílt tekintettel fotópályázat 

A magyar fotográfia napja alkalmából Nyílt tekintettel címmel fotópályázatot hirdet az adai Szarvas Gábor Könyvtár immáron 

hatodik alkalommal. A pályázatra egész Vajdaság területéről várják a profi és amatőr fotográfusok munkáit egyaránt. […] Papp 

Horváth Csilla, munkatárs, Szarvas Gábor Könyvtár, Ada: „Igazából nem azt várjuk, hogy lemásoljanak fotókat, hanem hogy egy 

kicsit újragondolják az ő munkásságukat. Kálmán Kata nagyon sokat fotózta a két világháború szegényebb sorsú embereit, illetve a 

falut…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >         

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31738/A-tanev-kezdeten-500-iskola-sztrajkol-30-perces-orakat-tartanak.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-tank%C3%B6nyvek-%C3%A9s-a-tanszerek-is-megdr%C3%A1gultak_1368442.html
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