
Kedves Barátaink! 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet pár cikkünkre és 
aktuális eseményre és pályázatra. 
 
 

 
 
 
 
Nemzeti összetartozás napja a Felvidéken 
A nemzeti emléknapon a Felvidék számtalan településén tartottak megemlékezéseket. 
Este 20.23 perckor a nemzeti összetartozás napi őrtűzgyújtásba az előző évekhez hasonlóan 
több település is bekapcsolódott. Az alábbi cikkben megtalálhatóak a szervezetünk által 
összegyűjtött megemlékezések beszámolói: 
Bővebben: https://felvidek.ma/2022/06/nemzeti-osszetartozas-napja-a-felvideken-2/ 

*** 
 

XVI. Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 
Időpont: 2022. június 24-26. 
Bővebben: https://www.facebook.com/events/692768591947101 

 
*** 

 
Ősszel újra indulnak a SZAKÖRÖK  
Szakkörszervezőket keresnek hagyományos népi szakköri tevékenység szervezésére a 
Felvidéken!  Határidő: 2022. június 10. 
Bővebben: https://felvidek.ma/esemeny/osszel-ujra-indulnak-aszakorok/ 

 
*** 

A Via Carpatia EGTC pályázati felhívása  
A Kisprojekt Alap a 4 prioritási tengelyen belül „Közintézmények és a határtérségben élő 
emberek határon átnyúló együttműködésének javítása” benyújtott pályázatok támogatására 
irányul. Határidő: 2022. június 17.  
Bővebben: https://felvidek.ma/esemeny/a-via-carpatia-egtc-palyazati-felhivasa/ 
 

 
*** 

Felhívás a „Kisebbségvédelem Európában” online nyári egyetemen való 
részvételre  
A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő 
jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során 
érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni.  
Határidő: 2022. június 24. 
Bővebben: https://felvidek.ma/esemeny/felhivas-a-kisebbsegvedelem-europaban-online-
nyari-egyetemen-valo-reszvetelre/ 
 

*** 
Az arany markában – Verespatak története pályázati felhívás 
A pályázat célja, hogy a magyarság történelmének jelentős helyszíneihez, személyeihez, 
eseményeihez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló hallgatók 



számára kutatói készségeik fejlesztéséhez. Határidő: 2022. július 10. 
Bővebben: https://felvidek.ma/esemeny/az-arany-markaban-verespatak-tortenete-palyazati-
felhivas/ 

*** 
Ismét Vásárúton kerül megrendezésre a Szlovákiai Magyar Könnyűzenei 
Szemle 
A Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle a Kárpát-medencei Öröm a Zene tehetséggondozó 
program felvidéki állomása.  A jelentkezés feltétele legalább két, értékelhető minőségű, saját 
szerzeményeket tartalmazó felvétel, továbbá az elektronikus jelentkezési lap pontos kitöltése. 
Határidő: 2022. augusztus 15.  
Bővebben: https://felvidek.ma/esemeny/ismet-vasaruton-kerul-megrendezesre-a-szlovakiai-
magyar-konnyuzenei-szemle/ 

*** 
Kérjük, hírlevelünket osszák meg másokkal! Az info@felvidek.ma e-mail címre pedig 
továbbra is várjuk a programajánlókat, rendezvényeik meghívóját, hogy azt közzé 
tehessük az Eseménynaptárunkban, ahol mindig friss rendezvényekről tájékozódhatnak 
az alábbi linken: https://felvidek.ma/esemenyek/kategoria/esemeny/honap/ 

A Szövetség a Közös Célokért és a Felvidék.ma munkatársai  


