Kedves Barátaink!
Nyár végi hírlevelünkben szeretnénk felhívni a
figyelmet pár cikkünkre és aktuális eseményre és
pályázatra.

„Szép Magyarország, édes hazám” –
államalapításunk ünnepe
Ezeréves államiságunk folytonossága
megkérdőjelezhetetlen, van mire építenünk,
van mire büszkének lennünk. Az augusztus
20-i ünnepségek erről szóltak, melyeket
csokorba gyűjtöttük.
https://felvidek.ma/2022/08/szepmagyarorszag-edes-hazamallamalapitasunk-unnepe-a-felvideken/
Szeptembertől 16 iskolabusz segíti a magyar iskolába járást
A Rákóczi Szövetség augusztus 31-én,
szerdán Szigetszentmiklóson
ünnepélyesen átadta 16 iskolabuszát 15
felvidéki szórványban, illetve
nyelvhatáron működő magyar általános
iskolának, hogy ezzel is segítse a
gyermekek magyar iskolába járását.
Az ünnepélyes tanévnyitón, Deresken is
találkozhatunk a Magyar
Iskolaválasztási Programmal.
Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség
ünnepélyes iskolabusz-átadó ünnepségén elmondta: a felvidéki szórványban olyan
iskolabuszhálózat kezdi meg működését szeptember elsejétől, amely megkönnyíti a magyar
gyerekek magyar iskolákba járását. Az iskolabuszok bevezetésének hírére harmadával
megnőtt - 200-ról 266-ra - a magyar iskolába íratott gyerekek száma - ismertette. Az
iskolabuszprogram ezért mintaprogram is, mert ha ennek hatására többen lesznek, akik
megőrzik a nyelvünket, akkor többen lesznek azok is, akik megőrzik a kultúránkat - tette
hozzá. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a buszok Bodrogszerdahely,
Kassa, Szepsi, Rozsnyó, Hetény magyar alapiskoláihoz kerülnek; Vaján, Ipolyvarbó,
Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyság, Ipolyviska, Léva, Nagyszarva településeken fogják szolgálni
a magyar gyerekek iskolába járását.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt, hogy szervezetük folyamatosan

kereste, keresi azokat az eszközöket, amelyekkel az asszimilációt meg lehet állítani a külhoni
területeken.
https://felvidek.ma/2022/08/szeptembertol-16-iskolabusz-segiti-a-magyar-iskolaba-jarast-afelvideken/
Szlovákiai Magyar Iskolák XXII. Országos Tanévnyitó Ünnepsége Deresken
https://felvidek.ma/esemeny/szlovakiai-magyar-iskolak-xxii-orszagos-tanevnyito-unnepsegederesken/

A Felvidéki Értéktárak Találkozója és Értékkonferenciája
Szeptember 6-án és 7-én szervezik meg a Felvidéki Értéktárak Találkozója és
Értékkonferenciáját a rimaszombati Csillagházban.
https://felvidek.ma/esemeny/a-felvideki-ertektarak-talalkozoja-es-ertekkonferenciaja-szerdaiprogram/
***

Isten Szolgája Esterházy János Zarándoknap: pénteki program
Szeptember 16-a és 17-e között szervezik meg Isten Szolgája Esterházy János
Zarándoknapot az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban.
https://felvidek.ma/esemeny/isten-szolgaja-esterhazy-janos-zarandoknap-penteki-program/
***

Hunyadi János részképzős ösztöndíj 2022/2023
A Kulturális és Innovációs Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre,
valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali
munkarendű képzésén a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében.
Beadási határidő: 2022. szeptember 18.
https://felvidek.ma/esemeny/hunyadi-janos-reszkepzos-osztondij-2022-2023/
***

XXIII. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye
2022. október 08-09-én rendezi meg a XXIII. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos
versenyét, ha időközben nem lépnek életbe újabb országos korlátozások. A nótaénekesek
versenyébe 2022. szeptember 20-ig azok jelentkezését várják, akik betöltötték 16. életévüket,
felső korhatár nincs.

https://felvidek.ma/esemeny/xxiii-oszirozsa-magyarnota-enekesek-orszagos-versenye/
***
Keressenek bennünket a facebookon is:
https://www.facebook.com/szakc.sk
https://www.facebook.com/felvidek.ma
***
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

