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A globális járványügyi helyzet miatt a Domus CH bizonytalan ideig nem fogad vendégeket. Megértésüket köszönjük! Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Nem kell nyelvvizsgát tenniük az orosz állampolgárságot kérő ukránoknak és belaruszoknak
Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amely automatikusan az „orosz nyelv hordozóiként” ismeri el az ukránokat és
fehéroroszokat, ami jelentősen megkönnyíti számukra az orosz állampolgárság megszerzését. A törvényt az Állami Duma március
5-én fogadta el. Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke akkor kijelentette, hogy a képviselők törvényi
kezdeményezéseinek köszönhetően a múlt évben közel 500 ezer ukrán, belarusz, örmény és más szovjet utódállamból származó
személy kapott orosz állampolgárságot…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Videó: Az ukránok 73% támogatja az egyéb nyelveken történő oktatást az iskolákban
Trendváltozás figyelhető meg a szabad nyelvhasználat körüli viták területén Ukrajnában – legalábbis, ami a lakosság véleményét
illeti. Egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint az ukránok 73 %-a nem ellenzi, sőt támogatja a más nyelven történő
oktatást…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Nyilatkozat a középfokú oktatásról szóló törvény aláírásával kapcsolatban
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, hogy a jelenlegi válsághelyzetben Ukrajna
elnöke módosítások nélkül írta alá a parlament által 2020. január 16-án elfogadott Teljes általános középfokú oktatásról szóló
törvényt, mely az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az
anyanyelven való tanulás lehetőségétől. Módfelett aggasztónak tartjuk, hogy ígéreteivel ellentétben az új ukrán politikai vezetés
tovább folytatja az előző kormányzat által elkezdett kisebbségellenes politikát…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Nyílt levél Ukrajna oktatási miniszteréhez
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa a hatóságokat és az összes ukrán
állampolgár számára az oktatáshoz való egyenlő jogok érvényesítésében részt vevő intézményeket a Velencei Bizottság ajánlásainak
a végrehajtásáról. A KMPSZ támogatja az ukrán oktatásról szóló törvény valamennyi rendelkezését, amelyek a legjobb európai
gyakorlatokon és értékeken alapulnak, és amelyeknek meg kell teremteniük a 21. századi nemzeti oktatási rendszer szabályozási
alapját. E törvény 7. cikke azonban előírja a nemzeti kisebbségek meglévő oktatási jogainak a szűkítését azon tanulók szintjére,
akiknek az állami nyelv az anyanyelve. […]A KMPSZ nem deklaratív megbeszélést, hanem munkatalálkozót vár az Oktatási és
Tudományos Minisztériummal az oktatási folyamat végrehajtásáról a nemzeti kisebbségek oktatási nyelvén működő oktatási
intézményekben. Készek vagyunk konstruktív együttműködésre az oktatási problémák megoldása érdekében…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk >

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából Ungváron
Magyarország Ungvári Főkonzulátusa bensőséges hangulatú rendezvénnyel emlékezett meg az 1848-1849-es magyar forradalom
és szabadságharc évfordulójáról március 13-án. […] Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott
Géczi Tihamérnak, a Nagyberegi Középiskola igazgatójának és Horváth Sándor költőnek, írónak, a Kárpáti Igaz Szó megbízott
főszerkesztőjének, a József Attila Alkotóközösség alapító tagjának. Sajtódíjat kapott Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó
lapigazgatója és Kopinec Viktória újságíró…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Átadták a március 15-i állami kitüntetéseket és a Sajtódíjat a beregszászi konzulátuson
Idén is méltóképpen emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról a beregszászi magyar konzulátus.
A pesti forradalom 172. évfordulójának alkalmából átadták a Magyar Arany és Ezüst Érdemkereszteket, valamint a Sajtódíjat. Az
eseménynek március 13-án a konzulátus Munkácsy-terme adott otthont. A díjátadók sorát a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetettjeivel nyitották meg, amivel Vári Fábián Lászlót és Molnár János atyát tüntették ki. Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott
Czigler Tibor és Molnár László. A Sajtódíjat idén a TV 21 Ungvár nyerte el. Az elismerést a társaság igazgatója, Kulin Zoltán vette
át…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Bizonytalan időre elhalasztják a választásokat
Az államfő ma este bejelentette, hogy a kormányfő és a parlament elnökének a társaságában találkozott a szerbiai pártok
képviselőivel és valamennyien egyetértettek abban, hogy a koronavírus-járványra tekintettel az április 26-ra kiírt általános
választásokat bizonytalan időre elhalasztják és a kampányt is felfüggesztik…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Megkezdődött a távoktatás az általános- és a középiskolások számára
A szakminisztérium közzétette az órarendet. A Szerbiai Televízió harmadik csatornáján és Planeta nevű kanálisán lehet követni az
órákat, reggel nyolctól este hatig. Interneten is elérhető a tartalom. A távoktatás hetente hat napon át tart. Mladen Šarčević
szakminiszter elmondta, a digitális tankönyveket is alkalmazniuk kell a diákoknak. Tudásfelmérők lesznek. A kis érettségit sem
mondják le, már készülnek a tesztek – közölte a tárcavezető. Mivel a szülők most több időt töltenek otthon a gyerekekkel, fontos,
hogy ők is bekapcsolódjanak a munkába. Minden iskola megkapta a minisztérium utasítását a teendőkről. A tanároknak elektronikus
úton kell kommunikálniuk a szülőkkel. Az egyetemek online úton szervezik meg a tanítást. [...] Minthogy erre a változásra nem volt
idejük fölkészülni az iskoláknak, az új helyzet kihívás elé állítja a pedagógusokat és a szülőket is. Gruik Zsófia általános iskolai
pedagógust, egyben három kisiskolás gyerek édesanyját a jelen helyzet okozta nehézségekről kérdeztük…” Forrás: Rtv.rs: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

Utcát neveznek el Újvidéken Bori Imre akadémikusról
Utcát neveznek el Újvidéken Bori Imre akadémikusról, erről döntött ma a városi képviselő-testület keretében tevékenykedő,
utcanév-meghatározó bizottság. A bácsföldvári származású, de Újvidéken tevékenykedő író, irodalomtörténész mellett Đura
Jovanović Kinder gyerekorvos és Milutin Milanković matematikus, csillagász neve is felkerül az utca névtáblákra. Bori Imre
családja örömmel fogadta a hírt, Ózer Ágnes, az akadémikus leánya az Újvidéki Rádiónak elmondta, jó érzés, hogy a felfigyeltek
édesapja tevékenységére, mind a könyveire, mind a Magyar Tanszéken és a Hungarológiai Intézetben folytatott munkájára…”
Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Az Ausztriában dolgozók ingázhatnak
Videó konferencián egyeztetett osztrák, cseh és szlovák kollégáival Szíjjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter.
Elmondta: az éjfélkor életbe lépett szabályozás szerint csak a magyar állampolgárok léphetnek be Magyarországra, de a
tranzitforgalom és a teherforgalom járhat, hogy az ország ellátása biztosított legyen. Szíjjártó Péter szerint több, mint 50.000 magyar
dolgozik Ausztriában, az ő mozgásuk biztosított, így tudnak munkát végezni a szomszédos országban és haza is tudnak térni…”
Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Március idusa Bécsben
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége –
Kaláka Club közös koszorúzással emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az osztrák és a
magyarországi egészségügyi óvintézkedések csak a Trautson-palota mellett álló Bessenyei György császári testőrtiszt és író
mellszobránál tették lehetővé a koszorúzást, az esti ünnepi megemlékezést a szervezőknek le kellett mondaniuk. A Bessenyei
György szobránál megjelent emlékező közönséget Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi
Szövetségének elnöke köszöntötte…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Logar–Szijjártó találkozó Ljubljanában
Anže Logar szlovén külügyi tárcavezető hétfőn Ljubljanában fogadta Szijjártó Péter magyar külügyminisztert. A szlovén
külügyminiszter, Anže Logar kifejtette, már napok óta kapcsolatban van a szomszédos országok hatóságaival, köztük a magyar
külüggyel. Elégedett az elért eredményekkel, az áruforgalom biztosítása ugyanis kulcsfontosságú mindannyiunk számára…” Forrás:
Nepujsag.net: teljes cikk >

Újabb 100 éves levelek kerültek elő Szentlászlón
Újabb I. világháborús levelezések kerültek elő egy ház padlásáról Szentlászlón. Többségüket a háborút megjárt katona, Tóth Pál
írta feleségének, Karolinának, és száz év elteltével unokája, Puhan Julija talált rájuk a szülői ház padlásán. A 2014-ben a Népújság
gondozásában megjelent Vágyakozás a lövészárkokból című könyv egy szécsiszentlászlói házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács
Matild levelezéseit tárja fel az első világháború idejéből…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Csendes koszorúzással tisztelegtek
Nyilvánosság nélkül, csendes koszorúzással rótták le tiszteletüket a muravidéki magyarság képviselői az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hősei előtt március 15-én délelőtt. Először Ráth N. János honvédszázados sírját koszorúzták meg a szentháromsági
temetőben (képünkön), majd a muravidéki központi március 15-i rendezvények hagyományos helyén, Lendván a Kossuth- és
Széchenyi-emléktáblák előtt tisztelegtek…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Színes kultúrműsorral ünnepeltek
A Sal községi magyarság vasárnap délután a domonkosfai kultúrotthonban szervezett ünnepi műsorral emlékezett az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire. A rendezvényre a muravidéki magyarság magas rangú tisztségviselői is ellátogattak,
képviseltették magukat a magyar önkormányzatok, az intézmények és a környező települések elöljárói is. […] A Hodos községi és
a domonkosfai magyarság a múlt héten még hagyományosan ünnepi rendezvénnyel, koszorúzással ünnepelte meg március 15-ét,
leróva tiszteletét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Nem kell fizetnie Korond polgármesterének a Községháza feliratért
Nem kell bírságot fizetnie Korond község polgármesterének a helyi polgármesteri hivatal homlokzatára kiírt Községháza feliratért,
illetve az ezzel kapcsolatos korábbi ítélet végrehajtásának a vélt elmulasztásáért. A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítélete
hétfőn megalapozatlannak nevezte a korábban a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított perben követelt
bírság és késedelmi kamatok kifizetését. A Marosvásárhelyi Táblabíróság tavaly áprilisban jogerős ítéletben állapította meg, hogy
Katona Mihály polgármester elutasította a „községháza" felirat eltávolítását megszabó korábbi jogerős ítélet végrehajtását, és
tetemes összegű (mintegy 456 ezer lej) bírságot szabott ki számára. Az akkori ítélet azonban csak a bírság kiszámításának a képletét
közölte, ezért a magyar feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) újabb pert indított a bírság
pontos összegének a megállapítására. Ebben a perben született az a jogerős ítélet, amely immár semmilyen bírságot nem állapít
meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Iskolatévé segítségével készülhetnek a vizsgákra a diákok
Iskolatévé segítségével készülhetnek az érettségire, illetve a képességvizsgára a tanulók. Az oktatási tartalmakat a közszolgálati
televízió sugározza. A Magyar Szülők Szövetsége az oktatásügyi minisztériumtól kéri „a magyar nyelvű tévéiskolát” a VIII. és XII.
osztályos gyermekek számára…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Interjú: A szeparatizmus vádjától a pogromig
A fekete március eseményei mindmáig elhintették a kétely, a kölcsönös bizalmatlanság magvát, amely jelentősen fékezte a város
gazdasági-szellemi fejlődését, két egymással szinte teljesen párhuzamos társadalmat teremtve – vallja Novák Csaba Zoltán
történész, szenátor, aki szerint az ügyészség korábban is megtehette volna, de ma is megtehetné, hogy felgöngyölíti a szálakat. Miért
döntött a fekete március kutatása mellett? […] Tudatában voltam annak, hogy a márciusi marosvásárhelyi események a jellegükből

fakadóan érzékeny témának számítanak nemcsak a városban, hanem a román és magyar közbeszédben, közösségi emlékezetben
egyaránt, de lévén, hogy szeretem a kihívásokat, a nehéz feladatokat, belekezdtem…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Csak felszínesen gyógyultak be a fekete március okozta sebek
Ha nincs a Marosvásárhelyi Rádiónak a Székelyföld lakosságát higgadtságra, megfontoltságra és nyugalomra intő meggyőző
„műsorszáma”, az 1990-es fekete márciusi események könnyűszerrel polgárháborúba torkolltak volna – vallja a magyar
szerkesztőség egykori munkatársa, Kelemen Ferenc. Mint kifejtette, az akkori legforróbb pillanatokban a rádiósok testi épségüket
kockáztatva dolgoztak, a szerencse és egyik román kollégájuk gerincessége, leleményessége mentette meg őket a tömeges
lincseléstől. Arról is beszélt, három évtized elteltével csak felszínesen gyógyultak be az akkori véres események okozta sebek.
Interjúnk a marosvásárhelyi fekete március 30. évfordulója apropóján indított cikksorozatunk első része…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Marosvásárhely fekete márciusa című film az Erdély TV-ben
Az Erdélyi Magyar Televízió március 16-tól ismét műsorra tűzi Miholcsa Gyula Marosvásárhely fekete márciusa című
dokumentumfilm-sorozatát. A 2010-ben készült sorozat a rendszerváltást követő marosvásárhelyi eseményeket mutatja be. Az
alkotó kronológiai rendbe szedte a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány által az eseményekről gyűjtött írott és filmes
anyagot. Az öt nap fontos eseményeit, a forradalmi hangulatot létrehozó pillanatokat bemutató archív képeket, magyarok és
románok visszaemlékezései, hivatalos kijelentések is kiegészítik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Oktatási segédanyagból nőtte ki magát az első Toldi-film
Nem feltétlenül a fizikai erőben rejlik az emberi nagyság – üzeni a határon átnyúló együttműködés révén, Nagyszalonta és Gyula
összefogásának köszönhetően forgatott Toldi című film. Arany János elbeszélő költeménye 21. századi adaptációjának
alapkoncepciójáról, a munkafolyamatról, a film mondanivalójáról az alkotók számoltak be a Krónikának. Több szempontból is
rendhagyónak számít a partiumi Nagyszalontán és a magyarországi Gyulán készült Toldi-film, amelyet várhatóan hamarosan a
határon túli közönség is megtekinthet. […]Az előkészületeknek a továbbiakban egy mintegy tízfős, magyar és történelem szakos
pedagógusokból, régészekből, néprajzkutatókból álló kreatív csapat vágott neki, élen a rendezésre felkért, szintén gyulai Baranyai
Tamással.„Az alapkoncepció az volt, hogy oktatási segédanyag legyen, és próbáljuk megszólítani a mai kor fiataljait. Csakhogy
játékfilmmé nőtte ki magát, és utána már nemcsak a diákság volt a célközönség, hanem mindazok, akik olvasták a művet, és picit
visszaemlékeztek az ifjúkorukra” – állapította meg az elsőfilmes Baranyai Tamás…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Otthon és fogyassz virtuális kultúrát! Gyűjtjük a lehetőségeket
A vesztegzár idején folyamatosan frissülő cikkben gyűjtjük össze az élő közvetítéseket, ingyenessé tett archívumokat Erdélyből és
a nagyvilágból. A kolozsvári Puck bábszínház magyar társulata kedden, csütörtökön és szombaton 10-12, valamint 18-20 között
jelentkezik online előadással a YouTube-on. Az első közzétett előadás a Palocsay Kisó Kata által rendezett Mimorózart című
nonverbális előadás lesz négy éven felülieknek, a gyerekeket is beleértve. A nagyváradi Szigligeti Színház három előadás felvételét
osztja meg közösségi oldalain, ezek a színházi kényszerszünet idejére elérhetőek maradnak. Ingyenesen böngészhető a Digitéka Erdélyi Digitális Tudománytár is, amelyből mi is rendszeresen ajánlunk olvasnivalót…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk
2>

Kötetben emlékeznek a bukovinai székelyekre
Nem állt le teljesen a járványügyi intézkedések miatt Marosvásárhely kulturális élete: miközben a múlt hét második felében két
könyvbemutatót is lemondtak a szervezők vagy éppenséggel a szerzők, a Maros Művészegyüttes új székházában az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Dunáig című riportkötetét mutatta be. Ez alkalommal zenével
és múltidézéssel a szülőföldjüket, majd a választott illetve kijelölt otthonukat többször is elhagyni kényszerült bukovinai székelyekre
emlékeztek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Elhunyt Szilágyi Aladár író, helytörténész, publicista
Március 17-én, kedden hajnalban türelemmel viselt, hosszú szenvedés után életének 77. évében elhunyt Szilágyi Aladár író, újságíró,
helytörténész – értesített a Várad folyóirat. Szilágyi Aladár Spectator-díjas író, újságíró, helytörténész, a Várad folyóirat alapító
szerkesztője, az Erdélyi Riport hetilap szerkesztője, a Bihari Napló korábbi munkatársa, igazgatója, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület egykori főgondnoka, számos történelmi, irodalmi tematikájú interjú- és riportkötet szerzője…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Prisma Platform – innovatív fiatalok projektje
A koronavírus-járvány terjedése elleni fontos óvintézkedések közé tartozik az otthon biztonságában való munkavégzés. Ehhez nyújt
segítséget két marosvásárhelyi fiatal, a bécsi Wirtschaftsuniversität Wien egyetem közgazdaság szakán tanuló Kiss Levente és a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem német–informatika szakára járó Fisher Ottó közös internetes platformja…” Forrás: Enepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Čaputová megkapta az új kormány tagjainak teljes névsorát, pénteken kerül sor az új parlament alakuló ülésére
A kormányalakítással megbízott Igor Matovič, az OĽaNO elnöke hétfőn átadta Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek a leendő
miniszterek névsorát. Az államfő sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadja az összes jelöltet. Pénteken, március 20-án kerül
sor az SZK Nemzeti Tanácsa alakuló ülésére. A jelenlegi kormány ekkor fogja benyújtani a lemondását. Az új kormányt szombaton
(március 21.) fogja kinevezni Zuzana Čaputová államfő. […] Grendel Gábor, OĽaNO magyar képviselője, akit korábban többen is
esélyesnek tartottak a belügyminiszteri posztra, nem lesz miniszter. Vélhetően parlamenti képviselőként fog dolgozni a következő
ciklusban, de az sem elképzelhetetlen, hogy államtitkári posztot kap - ez egyelőre még kérdés…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >
teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Továbbra is bizonytalanságban az ingázók
Denisa Saková szlovák és Pintér Sándor magyar belügyminiszter megállapodása értelmében azok a szlovák állampolgárok, akik
Magyarországon, a szlovák határtól legfeljebb 30 kilométerre élnek vagy dolgoznak, március 19-e, vagyis csütörtök reggel hat
órától szabadon átléphetik a két ország határát. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra is, akik Szlovákiában élnek
vagy dolgoznak. Az ingázókra nem vonatkozik a kéthetes karantén. Azt viszont Magyarország még nem tisztázta, hogy az általa
teljesen lezárt határátkelőhelyeket, mint például a komáromit, megnyitják-e a forgalom előtt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Leáll a gazdaság húzóágazata, az autóipar
Leállítja gyártását a pozsonyi Volkswagen és a nagyszombati PSA autógyár, és megszorításokat tervez a többi nagy iparvállalat is,
ami hatalmas érvágást jelenthet az országnak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Minden iskola a lehetőségeihez mérten vezeti be a távoktatást
A múlt vasárnap kihirdetett szükségállapot értelmében hétfőtől tizennégy napra bezártak minden oktatási intézményt az országban.
A frontális oktatás kényszer szüneteltetése nem jelent rendkívüli szünetet a gyerekeknek. Távoktatást vezettek be a szlovákiai
iskolákban. Milyen egy ilyen oktatási módszer? A Felvidék.ma kérdéseire Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (SZMPSZ) elnöke válaszolt. […] „Nincsen általános recept, nincs egységes megoldás. Nem tudjuk, hogy digitálisan
milyen felszereltségűek az intézményeink. Minden iskola a lehetőségeihez mérten vezeti be a távoktatást […] Branislav Gröhling
(SaS), az új kormány leendő oktatási minisztere hivatalba lépése után rögtön online válságstábot hív össze, hogy meghatározzák az
érettségi és felvételi vizsgák, valamint a beíratások új időpontját. Elképzelhetőnek tartja, hogy amennyiben kitolódik az érettségik
időpontja, későbbre halasztódnak a főiskolai és középiskolai felvételi vizsgák és beszélgetések is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

Megemlékezés: A honti helytörténetírás nagy öregje
Puskás Péter, aki 90 éves korában, 2020. február 7-én hunyt el80. születésnapján köszöntve a honti helytörténetírás nagy öregjének
neveztem őt. Könyvei sorát 1997-ben a „Hont vármegye kemencei székházának története” c. kötet nyitja. Ezt követi a „Sisa Pista –
az utolsó nógrádi betyár”, jelezve, hogy a helytörténész is átlépheti a megye határát. 1998-ban a pályaindító téma nyer könyv alakot
„Előítélet és vérpad – Az emberevő cigányok pere” címmel. Tovább kutatott és 2001-ben egy olyan könyvvel jelentkezett, amely a
legszigorúbb szakmai kritikát is elbírja. A „Boronkay Lajos – Kossuth honti kormánybiztosa” c. kötet hiánypótló munka…” Forrás:
Ma7.sk: teljes cikk >

Dr. Kiss László hetvenedik születésnapjára
Él Csilizradványban egy halk szavú, ma már nyugdíjas férfi, aki korábban a település körorvosaként szolgált több mint negyed
századon át. A helybeliek jól ismerik, bár azt kevesen tudják róla, hogy ő kenyérkereső munkája mellett tudósként is jeleskedett,
sőt túlzás nélkül állítható, hogy a jelenkori magyar orvos történetírás egyik kiemelkedő képviselője, akinek ez irányú munkásságát
számtalan szakmai díjjal ismerték el…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

