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Beszélgetés a vajdasági magyarok szerepéről a délszláv háborúkban 

A Menni vagy maradni? című, a Magyarország Felfedezése szabadegyetem 2021 évi első rendezvényén Siflis Zoltán Örvényben 

című dokumentumfilmjéről Gulyás Gyula Kossuth-díjas filmrendező, Hódi Sándor klinikai pszichológus, kutató, Siflis Zoltán a 

film rendezője, Szerbhorváth György és Tóth Pál Péter demográfus beszélgetett. Az Örvényben című film megtekinthető május 15-

ig az alábbi linken. […] Dokumentumfilm az egy évtizedig tartó balkáni-jugoszláviai háborúk hétköznapjairól. […] A film a 

Jugoszláviában, Szerbiában élő magyar nemzetiségű lakosság szemszögéből vizsgálja ezt az időszakot. …” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk > 

 

Maghasadásra utaló jelek vannak Csernobilban 

35 évvel a katasztrófa után ismét elkezdett fokozódni a maghasadás a csernobili atomerőmű egyik megközelíthetetlen alagsori 

szobájában – írja az IFLScience. Az ukrán kutatók a közelmúltban szokatlanul magas neutronszintet mértek, ami azt jelenti, hogy 

az érintett teremben újra beindult a maghasadás. Neil Hyatt, a Sheffieldi Egyetem munkatársa szerint a folyamatot úgy kell 

elképzelni, mint a parazsakat egy tűzrakó helyben. […] 2016-ban egy új szarkofágot telepítettek az atomerőmű romjaira. A szerkezet 

sokáig hatásosnak tűnt, utóbb azonban szokatlanul magas sugárzást észleltek a 305/2 jelű teremben. A katasztrófa során a szobában 

rakódott le az üzemanyag jelentős része. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozza a folyamatot, de lehetséges, hogy ezúttal 

a száradás segíti a maghasadást. Az egyik lehetséges megoldás, hogy egy robottal lyukakat fúrnak a radioaktív anyagba, azokba 

pedig bórból készült rudakat engednek…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >  

Hallatlan különbségek tapasztalhatók az ukrajnai nyugdíjasok juttatásai között 

Az ukrán Nyugdíjalap közzétett adataiból kiderül, mely lakossági kategóriák milyen havi ellátmányból kell hogy megéljenek. Az 

áprilisi országos átlagnyugdíj például 3770 hrivnya 23 kopijka volt. A 11 052 849 hajlott korú ember közül 8 316 443 kapott ehhez 

közeli nyugdíjat. …” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Kötet: Társadalomtudományi Tanulmányok 

Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc, az MTA külső köztestületének tagjai szerkesztésében, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola kiadásában megjelent a Társadalomtudományi Tanulmányok című tanulmánykötet. A kötet első fejezete a 19. 

századi nemzetiségi kérdés és törvényhozás változó tartalmának magyarországi összefüggéseivel foglalkozik. Az itt található írások 

olyan kérdéseket vizsgálnak, mint az 1860-as években kidolgozott nemzetiségi törvényjavaslatok és nemzetkoncepciók, az 1868-as 

nemzetiségi törvény és a multietnikus állam dilemmái, valamint az északkelet-magyar-országi ruszin mozgalom kiegyezés előtti és 

utáni helyzete. A kiadvány többi fejezetében kárpátaljai tematikájú, történelmi és társadalomtudományi jellegű tanulmányok 

kerülnek közlésre. […] A kiadvány megjelenését támogatta az MTA Domus Kuratóriuma…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács megtartotta tisztújító fórumát 

Bár a jövedelemszerzés szempontjából a mögöttünk hagyott év rendkívül rossznak bizonyult, a turizmusban és a vendéglátásban 

foglalkoztatottak szakmai fejlődése tekintetében így is sikerült előre lépni, hangzott el a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanácsnak 

(KMTT) a Makkosjánoson megtartott tisztújító fórumán. Köszönhető mindez a falusi vendéglátók, a turizmusban érintett kezdő 

vállalkozók és idegenvezetők számára szervezett szakmai továbbképzéseknek…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY  

Jóval nagyobb lehet a munkanélküliek száma a hivatalos statisztikában megjelenő adatnál 

Átlagban 5 százalékos volta munkanélküliség 2020 folyamán az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerint. Ez felettébb kedvező 

adat, figyelembe véve, hogy az elmúlt év végén az Európai Unió átlaga 7,4 százalék volt. Idehaza 452 ezer volt az állástalanok 

száma, legalábbis az INS szerint, a valós érték azonban minden bizonnyal lényegesen nagyobb. Az Országos Statisztikai Intézet 

kimutatásaiban szerepel ugyanis egy viszonylag népes kategória, a nem fizetett családi dolgozóké. 2020 végén ők 584 ezren voltak. 

Ebbe a kategóriába azok a személyek tartoznak, akik például egy családi gazdaságban tevékenykednek, de a munkájukért semmiféle 

anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak, semmilyen szerződéssel nem rendelkeznek, és adót sem fizetnek. Az Országos Statisztikai 

Intézet kimutatásaiban 2020 végén szerepelt még 117 900 olyan állással nem rendelkező személy, akik nem folytattak aktív 

munkakeresést, s nem is szándékoztak két héten belül munkába állni, ezért aztán nem minősültek munkanélkülinek. […] A 

vendéglátó ipari dolgozók 60,6 százalékát minimálbéren tartják a munkaadóik, derül ki a Syndex Románia tanácsadó cég 

Minimálbér és tisztességes életszínvonal. A mítoszoktól a lehetőségekig. című tanulmányából. A zömük a valóságban többet keres, 

a borravalónak köszönhetően, azonban ez a helyzet sem a munkavállalónak, sem pedig az államnak nem jó, kizárólag a munkáltató 

profitál belőle…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felmérés: A románok a romániai holokausztért is a náci Németországot teszik felelőssé 

A náci Németország a felelős a romániai holokausztért, vélik nagy többségében a román állampolgárok, derül ki az Elie Wiesel 

holokauszt-kutató intézet által kért tanulmányból. A felülről szervezett zsidóellenes pogrom keretében: hivatalosan 13 236 zsidót 

öltek meg (más források szerint 15 000 főt) Iaşi-ban. Alexandru Florian, az Elie Wiesel holokauszt-kutató intézet igazgatója szerint, 

az AVANGARDE által készített eredmények azt mutatják, hogy 2004 óta semmi sem változott e koncepció tekintetében, 

változatlanul ugyanaz a mítosz, ugyanaz az előítélet, ugyanaz a történelmi ismerethiány lebeg a román társadalom felett. A 

válaszadók 72 százaléka úgy vélte, Hitler és a német kormány a felelős a romániai holokausztért, ami nem egészen így van. A 

felmérést április 28. és május 7. között végezték telefonon, országszerte, egyszerű véletlen mintavétellel a romániai nem 

intézményesített felnőtt lakosság 900 főből álló csoportján…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Elölről kezdődik a pereskedés a Tőkés Lászlótól megvont érdemrend miatt 

Tőkés László a Ceaușescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es temesvári forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapta meg 

Traian Băsescu államfőtől a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatát a forradalom huszadik évfordulóján. Ezt a kitüntetést 

azonban Klaus Iohannis államfő 2016 márciusában visszavonta. Az elismerés visszavonását Victor Ponta kormányfő 

kezdeményezte 2013-ban, miután Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon "védhatalmi" szerepet Erdély érdekében, 

ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

A szegedi testvéregyetemmel ünnepelte a 440 éves kolozsvári felsőoktatást a BBTE  

A testvérintézménynek tekintett Szegedi Tudományegyetemmel ünnepelte szerdán egy online rendezvény keretében a 440 éves 

kolozsvári felsőoktatást a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE). Mind a kolozsvári, mind a szegedi oktatási intézmény a 

Báthori István erdélyi fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra emelt jezsuita kollégiumig vezeti vissza a történetét. A 440 éves 

évforduló alkalmából kiállítás nyílt a kolozsvári felsőoktatás évszázadairól az egykori várfalból megmaradt, ma kiállítótérként 

használt Szabók bástyájában. Daniel David, a BBTE rektora bemutatta azt a négynyelvű emléktáblát, amely a mai Románia területén 

alapított első felsőoktatási intézménynek állít emléket. A román-magyar-német-angol nyelvű táblát az intézménynek otthont adó, 

azóta lebontott épület szomszédságában, a Farkas utcai református templom falán helyezik el. A rektor a kiállítás virtuális 

megnyitóján mondott beszédében arra is kitért, hogy az emberi ész hajlamos úgy módosítani a múltat, hogy ezáltal igazolja a jelent. 

[…] A megemlékezésen túl dr. Ábrám Zoltán közíróval, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzorával 

áttekintjük az egykor Erdélyben létrehozott felsőfokú oktatási intézményeket, elemezzük a magyar nyelven zajló egyetemi képzés 

helyzetét, lehetőségeit és nem utolsósorban a jövőbeni kilátásokat. …” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Előadás: Őshonos, újhonos, idegenhonos – hogyan tekintsünk az újonnan érkező fajokra? 

Valószínűleg mindenki számára világos, hogy a különböző állat- és növényfajok új területekre való betelepítése vagy betelepülése 

veszélyeket rejthet magában. […] Ebben a kérdéskörben vágott rendet egy, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

„Előszoba” című előadássorozata keretében dr. Ruprecht Eszter növényökológiával foglalkozó kutató, az MTA külső 

köztestületének tagja, egyetemi docens, a BBTE oktatója. Az előadó egy nemrég bevezetett ökológiai fogalmat is tisztázott, az 

„újhonos” fajokét a korábban használt „őshonos” és „idegenhonos” kategóriák mellett. […] Lényegében a korai kőkortól kezdődően 

alakítja, zavarja az ember a természetes környezetet, mely az antropocén kezdetével lényegesen intenzívebbé vált: terjeszkednek a 

települések, egyre nő a mezőgazdasági területek mérete, sűrűsödik az úthálózat, stb. Ennek nyomán pedig fajok tűnnek el, és újak 

https://maszol.ro/gazdasag/Joval-nagyobb-lehet-a-munkanelkuliek-szama-a-hivatalos-statisztikaban-megjeleno-adatnal
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https://maszol.ro/belfold/A-szegedi-testveregyetemmel-unnepelte-a-440-eves-kolozsvari-felsooktatast-a-BBTE
https://www.e-nepujsag.ro/articles/egy-egyetemalapitas-margojara


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

jelennek meg egy-egy térségben. A legnagyobb befolyást kifejtő hatást pedig vélhetően a klímaváltozás jelenti majd, melyhez az 

ember is hozzájárul, generálja azt. […] A szakértő két, egymáshoz igen hasonló növényfaj, a hengeres vasvirág, illetve az ékes 

vasvirág elterjedés dinamikáján szemléltette a jelenséget, melyek újhonosaknak számítanak Erdélyben…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Interjú Csepeli György, szociálpszichológus, az MTA doktora 

Szerdán kezdődnek a kolozsvári Szociológus Napok, amelynek egyik meghívott előadója Csepeli György, szociológus, 

szociálpszichológus, az MTA doktora, volt politikus, egyetemi tanár, aki A mesterséges intelligencia jövője címmel tart előadást. 

Mivel már rég meg szerettünk volna szólaltatni egy szociálpszichológust a Covid-19 járvány társadalmi hatásairól, a lehetőséget 

megragadva megkerestük kérdéseinkkel…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Demény Attila zeneszerző  

Május 11-én 66 éves korában elhunyt Demény Attila Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Nádasdy-díjas operarendező, karmester, 

zongoraművész, fesztiválszervező. Az erdélyi és magyarországi zenei élet jelentős személyisége. Demény Attila 1955. március 2-

án született Kolozsváron. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán 1979-ben végzett zongora és zeneszerzés szakon, 

majd 1987-ben a bukaresti Színház- és Filmművészeti Főiskolán operarendezői képesítést szerzett. 1987 óta a kolozsvári Állami 

Magyar Opera rendezője, majd főrendezője volt. A Romániai Magyar Zenetársaság elnöke (1993). Zeneszerzői munkásságát kiváló 

szakmai felkészültség és a 20. századi zenei nyelveket sajátos hangvételben egyesítő egyéni stílus jellemzi…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Videó: Kötetben az újrahonosítási folyamat elmúlt 10 éve 

A Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében tartott eseményen részt vett Sándor Krisztina, az EMNT 

ügyvezető elnöke is. Elmondta, a könyv az elmúlt 100 év iratait gyűjti össze, nem levéltári munka, hanem az Erdélyben élő 

magyarok féltve őrzött iratai albumban összegyűjtve, amivel a honosulandók igazolták, hogy felmenőik is magyar állampolgárok 

voltak. A könyvben megtalálhatóak állampolgársági és személyazonosításra használt dokumentumok, az anyakönyvezéssel, 

oktatással, munkavégzéssel, közigazgatással kapcsolatos, valamint a magyar királyi honvédség és csendőrség által kiállított 

iratok…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Folyóirat: Megjelent a Székelyföld májusi száma 

Elérhető a Székelyföld folyóirat 2021/5 száma. […] Az Aranyág című néprajzi rovatban Szőcsné Gazda Enikő Egy felső-háromszéki 

ház és hozományai című tanulmánya olvasható, […] Az Academica Transsylvanicában Székely András Bertalan Miskolczy 

Ambrussal, a marosvásárhelyi származású, jelenleg Budapesten élő (irodalom)történésszel készített portréinterjút, ugyanitt 

olvasható Miskolczy tanulmánya Magyarország és népei Mohács fenyegetésében címmel…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Indul a Székelyföldi nők közéleti műhelye 

A „Székelyföldi nők közéleti műhelye” névvel induló, havonta egy alkalommal, online térben szervezett beszélgetés sorozat a 

nőszervezet Facebook-oldalán követhető, az első kiadásra május 13-án, csütörtökön este 6 órától kerül sor dr. Kondor Ágota 

mentálhigiénés szakember, Benkő Erika politológus, Magyarósi Imola művészettörténész és Kovács Bíró Blanka újságíró 

részvételével, akik a műhely létrejöttének céljáról, a nők közéleti szerepvállalásáról és a siker áráról beszélnek. A beszélgetés sorozat 

célja, hogy beazonosítsák a nőket érintő, szőnyeg alá söpört problémákat és azok megoldására közpolitikákat dolgozzanak ki, 

amelyeket a politikai képviselet asztalára szeretnének tenni, ismertette Benkő Erika. A program kezdeményezője és koordinátora, a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

A Körkép.sk Jasmin Staudert, a Statisztikai Hivatal népszámlálási kampányának szóvivőjét kérdezte 

Javában zajlik a népszámlálás második, asszisztált szakasza. Aki március végéig nem töltötte ki a népszámlálási ívet, az június 13-

ig felkeresheti az egyes kapcsolati pontokat (például a város, vagy községházán), ahol segítenek a kitöltésben. […] Mik a 

népszámlálás első fázisának legfontosabb tapasztalatai? Miben lepte meg önöket is miben nem? Meglepett, hogy 86 százalék saját 

maga kitöltötte a népszámlálási ívet. Ilyen magas számra nem számítottunk, a felmérések is legfeljebb 80 százalékot jeleztek. Ez a 

86 százalék azt is jelzi, hogy alakosság digitális fejlettsége és képességei magas szinten vannak. […]Azzal, hogy a marginalizált 

roma csoportokat, idősebbeket, részben a Dél-Szlovákiában élő, magyarul beszélő idősebb lakosságot számolják meg, kénytelenek 

voltunk személyre szabott hozzáállást választani…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 
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A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny felvidéki döntője 

Idén 5. alkalommal szervezte meg iskolánk a Mentor TT-vel együttműködve a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny 

felvidéki fordulójának döntőjét május első hetében. A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett igényes biológiai, 

valamint Herman Ottó életével és munkásságával kapcsolatos kérdéseket tartalmazó verseny idén újra rendhagyóra sikeredett, mert 

a világjárvány miatt csak részben tudtuk élőben megvalósítani. A benevezett iskolák 7. és 8. osztályos tanulói saját iskolájukban 

tölthették ki a verseny 100 pontot érő feladatlapját, viszont a 2 napon át tartó forduló és kiértékelés az online-térben zajlott, két 

nagyszerű előadás kíséretében. A feladatlapok javítását Csalava Gizella szentpéteri tanárnő és Varga Andrea, a Selye János Egyetem 

Kémia Tanszékének vezetője végezték. A résztvevők számát és az elért eredményeket tekintve is rekordot döntöttünk, hiszen 

ennyien még egy évben sem kapcsolódtak be a versenybe a felvidéki iskolákból…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Görföl Jenő a Csemadok központi titkára 

Tavaly március óta, a koronaidők kemény ragálykezelési regulái miatt, jó esetben is csak behúzott kézifékkel zajlik az egyébként 

élénk, javarészt épp a közösségi szellemiség és a csoportmunka élményének katarzisán nyugvó Csemadok-tevékenység. Tény, hogy 

a társasági érintkezést tiltó és az önkorlátozást parancsoló pandémia sok mindent ellopott az életünkből. A szlovákiai magyarság 

legnépszerűbb civil szervezete vajon hogyan tud/tudott hozzáedződni a koronaidők kénytelenségéhez? A riporter érdeklődésével 

Görföl Jenő, a Csemadok központi titkára szembesült. […] Közel ötszáz alapszervezetünkben éppen ez tartja meg a jelenlét 

folyamatosságát, a tagságunkban és a támogatóink körében ez fűzi szorosabbra a Csemadok iránti ragaszkodás szövedékét. Azok, 

akik manapság azt látják benne, hogy a kezdeti szerveződése még az ötvenes évek legelejére esik, így kommunista csökevénynek 

tartják. Azt ugyanakkor nem teszik hozzá, hogy Csehszlovákiában, a jogfosztottság évei után, a Csemadok hőskora jelentette a 

nyilvánosan elhangzó magyar szót, a leplezetlen anyanyelvhasználatot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

SZMPSZ Alkotópályázata: Az aranysávos műveket a Limes Galériában fogják bemutatni 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - SZMPSZ e tanévben először hirdette meg alkotópályázatát Alkotni is engedd... 

címmel, öt kategóriában olyan pedagógusok részére, akik a hivatásuk gyakorlása mellett valamelyik művészeti ágban is kreatívan 

tevékenykednek. „Az SZMPSZ ősszel kiírt pályázati felhívására 45 intézmény 55 pedagógusa 178 online elküldött alkotással 

nevezett be a következő kategóriák egyikébe: képzőművészet, iparművészet, fotó – számítógépes grafika és montázs, irodalom, 

zene – zeneszerzés. Az értékelésre általunk felkért zsűritagok bronz-, ezüst- vagy aranysávval minősítették a műveket és alkotóikat, 

s az eredményeket a járványügyi helyzet miatt e-mailben tudattuk azt érintettekkel“ – tájékoztatta a Ma7-et Fekete Irén, az SZMPSZ 

országos elnöke…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

101 szlovákiai templom újul meg magyar támogatásból 

Soltész Miklós államtitkár elmondta, a magyar kormány még a nagyhéten döntött arról, hogy 1800 templomot újítanak fel szerte a 

Kárpát-medencében, erre pedig 1,5 milliárd forintos (kb. 4 millió euró) forrás áll rendelkezésre. Szlovákiában a program 96 település 

101 templomát érinti. „Szlovákiában 69 római katolikus, 6 görög katolikus, 25 református templom újul meg, illetve egy zsidó 

hitközségi központ. A támogatás összege templomonként 13-15 millió Ft (35-40 ezer euró) között mozog, a felújítás döntő 

többségében a külső homlokzatokra vonatkozik. A mi feladatunk, hogy segítsük a megmaradást, a kultúra, a nyelv és a hit 

megőrzését. Az egyházi közösségek nemzetet tartanak meg…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

 

Ismét táblarongálás Dreánál 

Ismeretlen tettesek ismét átfestették Drea (Mileševo) magyar nyelvű elnevezését – írja közleményében a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége, amelyet teljes terjedelmében közlünk…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Kötet: Bálint Sándor Lélekharang 

Bálint Sándor Lélekharang című könyve a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában – a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával jelent meg a napokban. A szerző e kötete a 

Magyar Szóban az 1980-as évektől egészen 2019 év végéig megjelent vagy éppen különböző okokból meg nem jelent kéziratait, 

cikkeit, vezércikkeit, karcolatait, a népességfogyatkozással kapcsolatos alapos elemzéseit, szülőfaluja iránti ragaszkodással teli 

írásait, erdélyi úti jegyzeteit gyűjti egybe. […] A szerző hosszú évekig volt a Magyar Szó igazgatója, fő- és felelős szerkesztője, a 

Kilátó című kulturális és irodalmi melléklet vezetője…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2021/05/rendhagyo-biologiaverseny-a-bucsi-iskola-szervezeseben-a-herman-otto-karpat-medencei-biologiaverseny-felvideki-dontoje/
https://ujszo.com/panorama/ujbol-onmagunkra-talalni
https://ma7.sk/tajaink/szmpsz-alkotopalyazat-az-aranysavos-muveket-a-limes-galeriaban-junius-11-en-nyilo-tarlaton
https://www.bumm.sk/regio/2021/05/11/101-szlovakiai-templom-ujul-meg-magyar-tamogatasbol
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/12/ismet-tablarongalas-dreanal/
https://www.magyarszo.rs/hu/4613/kultura/242351/Azoknak-akiknek-m%C3%A9g-jelent-valamit-a-harangsz%C3%B3-%C3%9AJ-K%C3%96NYVEK-B%C3%A1lint-S%C3%A1ndor-harangsz%C3%B3.htm


DIASZPÓRA 

Barokk festmények közötti ingyenes tárlatvezetés a Szabadkai Városi Múzeumban 

A Szabadkai Városi Múzeumban tegnap a Múzeumok Hete rendezvénysorozat keretében ingyenes tárlatvezetést tartottak, amelyen 

Shervitz Mátyás (1702–1771) budai barokk festő kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A tárlatvezetést a kiállítás szerzője, dr. 

Korhecz Papp Zsuzsanna, a múzeum restaurátora, az MTA külső köztestületének tagja tartotta. A restaurátor a látogatóknak beszélt 

a kiállított festmények megszületésének körülményeiről, Shervitz Mátyás életútjáról, emellett a festményekkel kapcsolatban 

felvázolta a restaurátori munka nehézségeit is. Korhecz Papp Zsuzsanna a tárlaton elmondta, hogy Shervitz Mátyás műveinek 

azonosítását megnehezítette, hogy a barokk szerző nem írta alá munkáit…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Felújítják a kishegyesi Szűz Mária-szobrot 

A kishegyesi Nyugati temető síremlékei közül 60-70 éve emelkedik ki a Szűz Mária-szobor. Eredete azonban a régebbi időkre 

nyúlik vissza. A Trianon előtti időkben valószínűleg a falu központjában állhatott, a mai könyvtár előtt. 1920 után attól tartva, hogy 

lerombolják egy család haza vitte, majd évtizedek múltán került a mostani helyére. Az egyházi dokumentumok egy része ismeretlen 

okokból elveszett, ezért Szőke Anna néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja a továbbiakban szabadkai püspökség 

levéltárában szeretne kutatni. A szobor és a rossz állapotú kripta tulajdonjoga egy ideig tisztázatlan volt, később viszont a Kishegyesi 

Értéktár Egyesület tulajdonába került…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Június 30-ig nyújtható be a brit letelepedés iránti kérelem  

Sok erdélyi magyar életét is befolyásolhatja a Nagy-Britanniában dolgozni kívánó uniós állampolgárok számára heteken belül 

hatályba lépő új szabályozás. Eddig mintegy száznegyvenezer magyar állampolgár adta be a letelepedési kérelmét, azonban 

valószínűleg ennél többen akarnak majd maradni. Előttük izgalmakkal teli másfél hónap áll. Nem ismert ugyan azoknak az erdélyi 

magyaroknak a száma, akik román, magyar vagy kettős állampolgársággal rendelkezve élnek a szigetországban, de akár több 

tízezren is lehetnek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Kovalszki Péter, a Magyar Baráti Közösség régi-új elnöke 

A Magyar Baráti Közösséget sokan – nem véletlenül – az ITT-OTT Találkozóval asszociálják. Kovalszki Péter elnökként is szeretné 

megtartani az amerikai magyar családok szívében előkelő helyet elfoglaló Lake Hope-i tábort. […] Magának a szervezetnek a múltja 

az 1967-es évhez és két egyetemistához nyúlik vissza. Éltető Lajos és Ludányi András elhatározták, hogy megreformálják a magyar 

emigránsok életét. Értették, hogy akkor lehet erősebb a közösség, ha nyit a távol élő nemzettársak felé. Egy levelezéssel kezdődött 

a kapcsolatok keresése, később havi- és hetilapot nyomtattak.1972-ben, egy pennsylvaniai gyűlésen intézményesítették céljaikat: 

megalakult az MBK. […] A jelenlegi vezetőség tagjai amerikai magyarok, különböző civil foglalkozásokkal. „Közösek a magyar 

lét vállalásában, az áldozatvállalásban.” – fogalmazott a gondnok úr, aki több éve viszi tovább a magyar hagyományokat a 

diaszpórában…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

Interjú: Apponyi Alfréd, a Német–Magyar Egyesület elnöke 

Dédnagyapja testvére volt az az Apponyi Albert, aki az 1920-as párizsi delegáció vezetőjeként elmondta legendás trianoni beszédét. 

Németországban él, háromszor próbált megtanulni magyarul, és háromszor adta fel, de időnként eljár a kölni magyar istentiszteletre 

és a magyar–német kapcsolatok előmozdításán is dolgozik a Német–Magyar Egyesület elnökeként. A szüleim 1938-ban házasodtak 

és hagyták el Magyarországot. […] A Német–Magyar Egyesület elnökeként ma is igen aktív. Célunk összehozni a magyarságot és 

németeket, vagyis a magyar–német barátságon dolgozni. Ez különösen fontos ma, amikor a német lapok nem feltétlenül írnak jókat 

Magyarországról. Egyébként több ilyen társaság is van Németországban, és együttműködünk. – Hány tagja van a társaságnak? 

Körülbelül 40, és van 150 „barátunk”, akik nem tagok, de hozzánk tartoznak. Hozzávetőleg fele-fele arányban vagyunk németek és 

magyarok. Koncerteket, különféle rendezvényeket szervezünk, de nem csak kulturális téren, hanem társadalmi és gazdasági szinten 

is törekszünk a magyar–német kapcsolatok erősítésére…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

35 éve nyitotta első kiállítását a Clevelandi Magyar Múzeum: Varga László igazgatósági taggal nosztalgiáztunk 

Akik 1985-ben lelkesen hozzáláttak a múzeum megalapításához, identitáserősítő céllal tették. Az  első kiállítás megnyitásának pedig 

immár 35 éve, április 20-án ünnepelték az évfordulót. Varga László igazgatósági tag, a múzeum egykori igazgatója volt a mikrofon 

másik végén.  Clevelandben már 1900 előtt is éltek magyarok, hozták magukkal kultúrájukat, szokásaikat. Az emigránsok egy 

tömbben telepedtek le, de ez az egység a 60-as évek során kezdett szertefoszlani. Talán ekkor született meg a gondolat a múzeum 

létrehozására. Olyan lépéseket tettek, ami továbbra egyben tarthatja az embereket. 1985-ben alakult meg a Magyar Történelmi 

Társulat Friedrich Ottó és Mária vezetésével. Az ő berkeikben nyílt az első kiállítás egy évvel később. Lázár András állította össze 

https://www.magyarszo.rs/hu/4613/kultura/242354/Shervitz-M%C3%A1ty%C3%A1s-rejtett-portr%C3%A9ja-Szabadkai-V%C3%A1rosi-M%C3%BAzeum-Korhecz-Papp-Zsuzsanna-Shervitz-M%C3%A1ty%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitjak-kishegyesi-szuz-maria-szobrot#cikk-gallery
https://kronikaonline.ro/kulfold/erdelyiek-a-brexit-szoritasaban-junius-30-ig-nyujthato-be-a-brit-letelepedes-iranti-kerelem
https://www.bocskairadio.org/amikor-szukseg-van-a-szolgalatra-akkor-szolgalni-kell-interju-kovalszki-peterrel-a-magyar-barati-kozosseg-regi-uj-elnokevel/
https://www.3szek.ro/load/cikk/141244/a-magyar-gyokerek-sokat-jelentenek-nekem-beszelgetes-dr-apponyi-alfred-groffal


a kiállítás anyagát. Ma az elmúlt 35 év tiszteletére visszatekintő filmmel készült a múzeum. A YouTube-on közzétett anyaghoz 

bárki hozzáférhet, aki szívesen gyönyörködik a korábbiakban kiállított festményekben. Az összefoglaló az eddig megszervezett 70 

kiállítás anyagába enged bepillantani…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://www.bocskairadio.org/35-eve-nyitotta-elso-kiallitasat-a-clevelandi-magyar-muzeum-varga-laszlo-igazgatosagi-taggal-nosztalgiaztunk/

