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Az Amerika Magyar Akadémikusok Társaságának konferenciája 

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága (AMAT) 2022 május 5-6-7-én, Budapesten rendezi éves tudományos konferenciáját 

és közgyűlését a Dél- és Észak-Amerikában dolgozó Köztestületi tagok bevonásával. A rendezők felhívják a figyelmet arra, hogy 

az eseményre legkésőbb február 20-ig lehet regisztrálni. A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlését, és a 

Külső Tagok Fórumát követően (május 3.) lesz megrendezve. […] A jelentkezési határidő: február 20…” Forrás: Ahaa-Amat.org: 

teljes cikk >  

  

Felmérés: A vajdasági magyarok elvándorlási hajlandósága 

A Családi Kört és a Szabad Magyar Szót kiadó Sajtószabadság Alapítvány megbízásából végzett újabb közvélemény-kutatást a 

zentai Identitás Kisebbségkutató Műhely. A kutatás ezúttal azt vizsgálta, milyen a vajdasági magyarok elvándorlási hajlandósága, 

milyen országok felé indulunk, milyen célból, és milyen reményeink vannak Vajdaság jövőjével kapcsolatban. A kutatásnak volt 

egy arra vonatkozó kérdése, hogy ha valaki költözés által javíthatna élet- és munkakörülményein, mennyire lenne hajlandó 

elköltözni jelenlegi lakhelyéről. […] Ez a társadalmi változás nagyon lassan ment végbe, mivel régebbi beidegződések miatt a 

munkaerő rendkívül immobilisnak mutatkozott. Vajdaság esetében úgy tűnik, hogy a könnyen mobilizálható munkaerő a 

megkérdezettek mintegy 20-25 százalékára tehető. […] Érdekes és elgondolkodtató eredmények érkeztek: legszívesebben 

Magyarországra költöznének az emberek, […] továbbá Ausztriába és Németországba, amennyiben így javulnának 

életkörülményeik. Legkevésbé pedig Szerbia Vajdaságon kívüli vidékeire költöznének. A nők valamivel mobilisebbnek 

mutatkoznak, mint a férfiak, ha ezzel javíthatnak a helyzetükön…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Konferencia: Multikulturalitás Újvidéken – Vajdaság nemzeti közössége 

Multikulturalitás Újvidéken – Vajdaság nemzeti közösségei címmel tartottak konferenciát. A tanácskozás kiemelt témaja Vajdaság 

mint régió multikulturalizmusa, illetve Újvidéken a többnyelvűség és a különböző vallások gyakorlása volt. Losoncz Márk szervező: 

Az első szekcióban általános kérdésekről van szó, mint például a többnyelvűség vagy a menekültekkel kapcsolatos médiabeli 

diskurzus. A második szekcióban elsősorban a vajdasági magyarságról volt szó, mint például a vajdasági magyar autonómia történeti 

és politikaelméleti kérdéseiről. A harmadik szekcióban pedig elsősorban magáról Újvidékről volt szó. A konferencián többek között 

Beretka Katinka jogász, az MTA külső köztestületének tagja is tartott előadást a Vajdasági többnyelvűség jogi dimenziói címmel. 

[…] Az összejövetelen egy kerekasztal-beszélgetést is szerveztek Üvegplafon – a nők sajátos helyzete egyes nemzeti közösségekben 

elnevezéssel. Ennek keretében arra mutattak rá, hogy a nemzeti közösségekből származó nők milyen mértékben vesznek részt a 

vajdasági tudományos életben…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Kötet: Magyar utak 

Szabadkán, a városi könyvtárban mutatták be Dudás Károly író, újságíró, a Hét Nap volt főszerkesztője Magyar utak című legújabb 

könyvét, mely a Hét Nap fennállásának 75. évfordulója alkalmából jelent meg. A kiadvány a vajdasági magyar közösség 

vívódásairól, küzdelmeiről szól az író, az újságíró vagy éppen — ahogyan a szerző magát nevezni szokta — a botcsinálta politikus 

szemszögéből. Témái az anyanyelv, a megmaradás, az értelmiségiek szerepvállalása, a közösség iránt vállalt kötelezettség köré 

fűződnek, miközben megismerhetjük azokat a művészeket, alkotókat vagy inkább barátokat, akik Dudás Károly mellett az általa 

bejárt út részesei voltak. A szövegek mintegy negyed évszázadot ölelnek át, a ’90-es évektől a 2010-es évek közepéig. A szerző a 

könyvbemutatón elmondta, ez a tizenegyedik kötete, mely elsősorban a címe miatt most a legkedvesebb számára. […] Lehet, hogy 

aki elolvassa, ósdinak találja ezeket az írásokat, hiszen a többségük a miloševići korszakban, az őrület idején született, amikor 

nemcsak életveszélyben voltunk, hanem a legalattomosabb módon akartak minket beolvasztani…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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http://www.ahaa-amat.org/
https://szmsz.press/2022/02/13/del-fele-nem-megyunk/
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-soksz%C3%ADn%C5%B1-vajdas%C3%A1g_1313921.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Merre-vezetnek-a-magyar-utak-38446.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-ertelmiseg-feladatai-kisebbsegi-letben
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Könyvbemutató: Nagyanyáink ételei 

A Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat keretében pénteken este bemutatták a Torda - Nagyanyáink ételei című könyvet, 

amely a szabadkai Grafoprodukt és Tordaiak Klubjának gondozásában jelent meg. A szerkesztőnek, Mezei Zsuzsannának egy régi 

álma vált valóra ezzel a kiadvánnyal, hiszen mindig is azt az ötletet dédelgette, hogy csokorba kellene szedni a régi recepteket, hogy 

ne vesszenek feledésbe. A szép kivitelezésű könyv 270 oldalas, amelybe 170 tordai recept került, amelyet egy komoly kutatómunka 

előzött meg. A régi receptekhez, különféle kulináris praktikákkal, konyhai leleményességgel mintegy 70 hölgy járult hozzá, akik 

abban is segítettek, hogy elkészítettek egy-egy ételt, amit aztán lefotóztak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Interjú: Egy életpálya elismerése – Az adai Birkás János Magyar Életfa díjban részesült 

A magyar kultúra napja vajdasági központi ünnepségén adták át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életmű- és pályadíjait. 

Az adai Birkás János nyugalmazott karnagy a szövetség egyik legrangosabb elismeréseként életműdíjat, Magyar Életfa díjat vehetett 

át. […] Zentán született, kilencéves korában kezdett el hegedülni tanulni, tehetsége a hangszer iránt már gyermekkorában 

megmutatkozott. A második világháború után szakmát tanult, ám amikor felajánlást kapott az adai Bartók Béla Alapfokú Zeneiskola 

akkori igazgatójától, hogy legyen az iskola ösztöndíjasa, akkor végérvényesen eldőlt, hogy a zene iránti szeretete és tehetsége 

meghatározza, és egyben végigkíséri majd életpályáját. […] Kereken negyven évig oktatott hegedűt, az ő nevéhez fűződik a 

szimfonikus zenekar, a Bartók vonós kamarazenekar, valamint a Musica Humana kamarakórus megalakítása is, utóbbinak karnagya 

is volt sok éven keresztül. Mit jelent Önnek a Magyar Életfa díj?…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

 

Információs napot rendez az MDE a bécsi felsőoktatási lehetőségekről 

Információs napot rendezett szombaton a bécsi székhelyű Magyar Diákok Egyesülete. 15:00 és 18:00 óra között a járványhelyzet 

miatt online várták az egyesület tapasztalt tagjai a bécsi felsőoktatás iránt érdeklődők kérdéseit. A leendő hallgatók a beiratkozás 

menetétől kezdve a szálláskeresésen át a szabadidős lehetőségekig, bármivel kapcsolatban hiteles tájékoztatást kaphattak a már több 

éve Bécsben tanuló egyetemi hallgatóktól. Tóth Domonkos az MDE elnöke az információs napról: […] elmondta, hogy az 1999-

ben alapított szervezet jelenleg 15 olyan aktív taggal rendelkezik, akik vállalják az évközi kulturális, sport és szabadidős programok 

megszervezését…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Kihirdették a Sprachen-Trophy 2022 győzteseit 

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium és a Boldogasszonyi Közgazdasági Szakközépiskola diákjai szereztek dobogós 

helyezést a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és az Oktatási Igazgatóság közös nyelvi versenye, a Sprachen-Trophy magyar 

kategóriájában. A nyolc nyelven meghirdetett versenyben idén összesen mintegy 100 tanuló vett részt. Magyar nyelvből összesen 

négy burgenlandi iskola diákjai indultak. Az indulók többsége nem magyar anyanyelvű, hanem iskolai keretek között tanulja a 

nyelvet. […] Seper Mariann felkészítőtanár a 2022-es Sprachen-Trophy győzteseiről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Márciusban nyelvi felkészítőt kínál a ZBG a leendő elsős diákoknak 

Ismét várják a leendő elsősöket egy felkészítő nyelvi kurzusra a felsőőri kétnyelvű gimnáziumban. Márciustól heti rendszerességgel 

ismerkedhetnek a diákok a magyar vagy horvát nyelvvel a gimnázium nyelvtanárai segítségével. Egyben a leendő iskolájukat és 

osztálytársaikat is megismerhetik. Zsótér Írisz igazgató a nyelvi felkészítő kurzusról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Tíz éves idén a bécsi szülői egyesület 

2012-ben alapították meg a fővárosban a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesületét. Az eredeti céljuk az volt, 

hogy az AMAPED oktatásában résztvevő gyerekek szülei egymást segítség és támogassák, és együttműködjenek az tanárokkal. 

[…] Nagy Eleonóra, a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesületének elnöke…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

 

Videó: Az LKMNÖK fennállásának 25 éve 

A Súlypont című adás témája a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség fennállásának 25 éve. A közösség 

negyedévszázados tevékenységét Vida Judit Törner jelenlegi-, és Halász Albert korábbi elnökkel tekintjük át, aki két mandátumban 

állt az önkormányzati közösség élén…” Forrás: Rtvsli.slo: teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/magazin/12824/Rendhagyo-konyvbemutato-volt-Tordan-Nagyanyaink-etelei.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4850/kultura/259434/%C3%96t-%C3%A9vtized-a-zene-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban-Ada-Magyar-%C3%89letfa-d%C3%ADj.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3142711/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3142592/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3142046/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3142110/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3142110/
https://365.rtvslo.si/arhiv/tezisce-sulypont/174846941
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Hat Erasmus+ projektet nyert a lendvai népi egyetem 

Munkában gazdag két és fél év elé néz a Lendvai Népi Egyetem, hiszen 2021-ben hat Erasmus+ projekt megvalósítását nyerték el, 

a partnerek több mint 20 ország szervezetei. A programok elsősorban az innovatív felnőttoktatási hozzáállást segítik, az egyik EU-

s kísérleti program. A hat projektet Hojnik Kelenc Rahela, a népi egyetem igazgatója mutatta be. […] A projektek zöme a sérülékeny 

csoportok segítésére irányul tudás szintjük emelésével az óvodától a felnőttkorig. A DISCO – a szavaktól a tettekig nevű projekt 

például tartós oktatási, digitális és projekttanulási tapasztalatok megszerzésére irányul, az applikáció a honos és a bevándorlók 

gyermekei közötti együttműködést is segíti. A Hedrom a roma közösség iskolázottsági szintjének emelésére irányul. A projekten 

keresztül a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (LKK) és a csáktornyai Pučko otvoreno učilište (népi egyetem) a roma gyerekek 

középfokú oktatásból való korai lemorzsolódásának okait kívánják megkeresni, valamint ehhez megoldásokat, kezelési módszereket 

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

Podcast: Bemutatták a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége irodalmi antológiájának 8. számát 

Annak ellenére, hogy a járvány okozta korlátozások miatt megritkultak a felolvasások, mégis összeállt a Harmatfogók című 

antológia 2021-es száma, amit február 9-én este mutattak be Lendván, a Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén…” 

Forrás: Rtvsli.slo: teljes cikk > 

Podcast Beszélgetés: Király Meszelics Jutka, a Népujság szerkesztője 

Jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság, a szlovéniai magyarok 

hetilapjának kiadója. A szerkesztőség, mint a muravidéki nemzeti közösség székházában működő többi intézmény, idén tavasszal 

új helyiségekbe költözik. Mai adásunk első részében a Népújság felelős szerkesztőjével, Király Meszelics Jutkával beszélgetünk. 

[…] 1974-ben költözött a Népújság szerkesztősége Lendvára, és a most felújított székházban dolgoztunk, így most gyakorlatilag 

visszatérünk…” Forrás: Rtvsli.slo: teljes cikk > 

Beszélgetés: Gaál Gabriella, műfordító 

Gaál Gabriella nem ismeretlen név a szlovén, illetve a magyar olvasók körében. Gazdag bibliográfiája arról tanúskodik, hogy 

otthonosan mozog a két kultúra között, hiszen nagy sikerrel fordított már szinte minden irodalmi műfajt, színházat, filmet. Közöttük 

Szabó Magda talán legismertebb, „Az ajtó” (Vrata) című regényét is, amely decemberben jelent meg szlovén nyelven. Gaál 

Gabriellát ennek apropóján kérdeztük munkásságáról, terveiről, a fordítás helyzetéről. […] Gaál Gabriella a ljubljanai 

Színművészeti Akadémia dramaturgiai szakán szerzett oklevelet a „Magyar drámák szlovén színpadokon” címmel írt munkájával, 

amelyért megkapta a hallgatói Prešeren-díjat. De mivel sajnos maga a műfordítás nem biztosít megélhetést, így munkaviszonyban 

van és bírósági tolmácsként is dolgozik…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Bernjak Elizabeta nyelvészeti összeállítása 

Bernjak Elizabeta, nyelvész, az MTA külső köztestületének tagjának összeállítása arról, miként épültek be a járvány hozta 

kifejezések a mindennapi szóhasználatba…” Forrás: Rtvsli.slo: teljes cikk > 

Lendván kiosztották a polgármesteri elismeréseket a kultúra terén elért eredményekért 

A szlovén kultúrünnep, február 8-a alkalmából idén is kiosztották Lendván a polgármesteri elismeréseket a kultúra terén elért 

eredményekért. A díjazottak Gerič Špacapan Miša színházi művészeti vezető és Orbán Péter tervezőgrafikus. […] Orbán Péter 

illusztrációi díszítik a göntérházi kápolna és a dobronaki plébániatemplom ablakait, az eltelt években pedig gyakran együttműködik 

a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetével is, számukra több általános és középiskolai tankönyvet és munkafüzetet tervez, és 

rajzokkal, illusztrációkkal gazdagítja azokat…” […] Magyar János polgármester a február 4-én megtartott ünnepségen a Színház- 

és Hangversenyteremben – melyet élő közvetítésben is követni lehetett a község weboldalán – köszöntőjében kifejezte 

meggyőződését, hogy a kultúra és a művészet hosszú távú fennmaradását városunkban az alkotók megfelelő ösztönzésével. […] A 

Horizont első részében megszólal Orbán Péter illusztrátor és grafikus, aki polgármesteri elismerésben részesült eddigi 

munkájáért…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

 

Ukrajna azt kockáztatja, hogy tíz év alatt elveszíti munkaképes lakosságának negyedét 

Ukrajna azt kockáztatja, hogy tíz év alatt elveszíti munkaképes lakosságának negyedét. Az elvándorlás további figyelmen kívül 

hagyásával az ország öt millió munkaképes személyt és 150 milliárd dollárt veszíthet – jelentette ki Anatolij Amelin, az Ukrán Jövő 

Intézet (UIM) gazdasági programjainak igazgatója. “Pozitívum, hogy 15 milliárd dollárt utaltak az országba a külföldi 

https://nepujsag.net/horizont/11775-hat-erasmus-projektet-nyertek.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/harmatfogok-2021/611891
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/minden-heten-nepujsag-az-mmoenk-legnagyobb-projektje/611081
https://nepujsag.net/kultura/11774-a-ford%C3%ADt%C3%A1s-%C3%B6sszek%C3%B6ti-az-embereket.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/a-koronavirus-megfertozte-nyelvuenket-is/611728
https://nepujsag.net/kultura/11772-p%C3%A9ldamutat%C3%A1s-%C3%A9s-%C3%B6szt%C3%B6nz%C3%A9s.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/preseren-napi-oesszkep-a-kulturarol/611673
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munkavállalók. De milyen áron? Ha ezek az emberek Ukrajnában dolgoznának, a GDP-hez való hozzájárulásuk 30 milliárd dollár 

lenne” – mondta Amelin. […] A tanulmány készítői szerint tíz év múlva Ukrajna munkaképes lakossága negyedével csökken, 2050-

re pedig a lakosság csaknem harmada 60 év feletti lesz…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Új elnök a KMDFKSZ élén 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) új vezetőt választott február 4-én. Az eseményen 

egészségügyi okokra hivatkozva lemondott elnöki tisztségéről Makusin Viktor, aki a szervezet külügyi alelnökeként tevékenykedik 

tovább. A közgyűlésen Gál Mátét választották a diákszervezet új elnökének, ezenkívül több személycsere is történt a vezetőség 

körében…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Románia 100 millió eurós támogatást nyújt a Moldovai Köztársaságnak 

A Moldovai Köztársaság Európai Unióhoz való közeledéséről is szó lesz a román és a moldovai kormány együttes ülésén – közölte 

pénteken Natalia Gavriliţa moldovai kormányfő. „A ma aláírásra kerülő dokumentumok révén konkrét tartalommal töltjük meg az 

európai integrációs stratégiai partnerségünk által nyújtott keretet, mivel az Európába vezető utunk Románián keresztül vezet” – 

jelentette ki Gavriliţa. […] Az együttes ülés végén aláírják a 100 millió eurós, Románia részéről a Moldovai Köztársaságnak 

biztosított, vissza nem térítendő támogatásról szóló kormányközi megállapodást. Megállapodást kötnek továbbá a roamingdíjak 

csökkentéséről és egy közúti híd építéséről a két ország között, a Prut folyón…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Politikum: Egy nemzetközi jelentés szerint az Orbán-kormány szócsőnek használja a határon túli magyar médiát 

A Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute) jelentésében a magyar tőke külföldi médiába történő befektetéséről, 

valamint Orbán Viktor „illiberális” médiamodelljének elterjedéséről esik szó a környező országokban. Médiaszakértők és 

oknyomozó újságírók, így az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), valamint Közép-

európai Egyetem (CEU) Demokrácia Intézetének Média-, Adat- és Társadalomközpontjának közreműködésével elkészült a 

Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute/IPI) új jelentése, melyben a Fidesz médiabefolyásolási- és ellenőrzési 

ambícióit vizsgálják meg a külföldi médiumok esetében. Az összesen 39 oldalas jelentésben részletesen kitérnek arra, hogy a határon 

túli magyarság médiumai Szerbiában, Romániában, Szlovákiában jelentős anyagi támogatásban részesülnek a magyar kormány 

részéről, és az Orbán-kormány által támogatott médiumok a Fidesz politikai agendájának a népszerűsítésére hangolják a 

közönségüket, sőt egyes esetekben már megfigyelhető a magyar, illiberális fideszes médiamodell lemásolása is…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Vélemények: A cancel elviselhetetlen könnyűsége 

Az angolszász világban már-már a hétköznapok része, mi több, a közösségi médiákon versenyszerű hobbiként terjed, ki és kit vagy 

mit „iktat ki”, vagyis „töröl” a társadalmi és kollektív memória, megbecsülés, elfogadás és közösség köréből. Pippa Norris és csapata 

száz ország 2500 kutatójának attitűdjét vizsgálta, amelyből arra következtetett, hogy Elisabeth Noelle-Neumann elmélete a hallgatás 

spiráljáról valóban működik a tudományos világban is. Amíg a cancel culture a művészi és a kulturális életben egyelőre elsősorban 

egyének életére és karrierjére hat (és legfeljebb néhány ezer fanatikus rajongó életét keserítik meg), addig a tudományos életben 

jelentkező hasonló jelenségek már sokkal súlyosabb következményekkel járhatnak. A koronavírus-világjárvány idején a cancel 

culture beférkőzött az orvostudomány világába is, amely sajnálatos módon felerősítette a társadalom bizalmatlanságát. […] A felelős 

véleményformálás igényli, hogy a vitatott és bírált dolgok a maguk kontextusában kerüljenek a nyilvánosság elé…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

7. Székelyföldi Grafikai Biennálé 

A 2022-es év folyamán hetedik alkalommal kerül sor a Székelyföldi Grafikai Biennálé megszervezésére. A szakmai színvonal 

emelése mellett a szervezők nem titkolt célja, hogy a rendezvény még inkább teret hódítson, és a továbbiakban is a kortárs grafika 

jelentős nemzetközi fóruma maradjon. Az idei rendezvény részleteit sajtótájékoztató keretében mutatták be. […] Imreh István, a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója az idei év terveiről beszélt. Kiemelte, hogy a biennálé megújult arculattal várja 

a látogatókat a gbiennial.ro honlapon. Az idei kiadás új helyszínekkel is bővül, Csíkszereda partnerként csatlakozott a biennálé 

rendezvényeihez, így a törzsanyag egy részét a Csíki Nemzeti Múzeumban állítjuk majd ki, ahol további kísérőrendezvények is 

fognak zajlani. Az esemény céljait és tematikáját Ferencz S. Apor, a biennálé kurátora ismertette.: „A G7 legfőbb célja a 

továbbiakban is, hogy fókuszba helyezze a kortárs grafikai törekvéseket, átfogó képet nyújtson a sokszorosító képalkotás jelenkori 

trendjeiről és fejlődéséről…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

https://kiszo.net/2022/02/11/ukrajna-biztos-leptekkel-halad-munkakepes-lakossaganak-elvesztese-fele/
https://kiszo.net/2022/02/11/uj-elnok-a-kmdfksz-elen/
https://kronikaonline.ro/gazdasag/romania-100-millio-euros-tamogatast-nyujt-a-moldovai-koztarsasagnak
https://itthon.transindex.ro/?hir=66876&nemzetkozi_jelentes_az_orbankormany_kulfoldi_mediabefolyasarol_szocsonek_hasznaljak_az_erdelyi_magyar_media_jelentos_reszet
http://szabadsag.ro/-/a-cancel-elviselhetetlen-konnyusege
https://plakatmagany.transindex.ro/a-cancel-kritikajanak-konnyed-egyoldalusaga/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megujult-arculat


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Színészéletutak: Idealisták, bohócok és küszöbök 

Shakespeare Viharának kiválóan megrajzolt alakja adományozta nevét a Polis, majd a Korunk–Komp-Press, jelenleg az Ábel Kiadó 

égisze alatt megjelenő sorozatnak, a Prosperónak, amely – Demény Péternek, a sorozat főszerkesztőjének vezetésével – az erdélyi 

magyar irodalomban úttörő szerepet vállalt fel: kiemelkedő színészeinkkel készült életútinterjú-sorozatot bocsátott útjára. A munka 

gyümölcse immár megszámlálhatatlanul sok kötet, amely maradandó emléket állít az erdélyi színművészet jeles alakjainak. Ezúttal 

három város közkedvelt színészeinek életútját ismerhetjük meg a kiadványokból: Czintos Józseffel, a szatmári színház közismert 

színészével Csirák Csaba készített interjút, Dobos Imre nagyváradi színművészt Molnár Judit ismerteti meg, míg Kolozsváron Nánó 

Csaba készített mélyinterjút Albert Júlia színésznővel, egyetemi tanárral, az MTA külső köztestületnek tagjával…” Forrás: 

Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Zenei mediációs oktatási program a magyar operában 

Zenei mediációs oktatási programot indít a Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Operabarátok Köre Egyesület, írják 

közleményükben a szervezők. A pedagógusoknak és gyerekeknek szóló foglalkozásokat Toadere Kovács Dalma karmester, zenei 

mediációs szakember tartja. A program célja megismertetni a gyerekekkel az opera, a klasszikus zene világát…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Rendezvénysorozattal ünnepel a húszéves Nagyvárad Táncegyüttes 

Nemcsak a város, de az egész régió egyetlen hivatásos táncegyüttese a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Nagyvárad 

Táncegyüttes. Szabó Enikő Ágnes, a táncegyüttes vezetője a Krónika megkeresésére úgy fogalmazott, megerősítést jelent, hogy 

húsz éven át fenn tudott maradni a társulat, valamint azt is, hogy a közönség megtiszteli munkájukat a figyelmével. […] A jubileumi 

eseményeken a magyar táncélet kiválóságai is részt vesznek, köztük Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett vezetője, Lőrinc 

Katalin táncművész, pedagógus, Szalay Tamás, a Magyar Táncművészek Szövetsége titkára. A kétnapos ünnepségsorozat teljes 

időtartama alatt látogatható a Nagyvárad Táncegyüttes múltját megidéző kiállítás…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Kötetbemutató: A szlovákiai magyarság útja a kényszerkisebbségtől a sorsközösségig 

„Akaratunk ellenére…” Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992. címmel jelent meg a somorjai Fórum 

Kisebbségkutató Intézet forráskiadványa, amelyről a kötetet kiadó Rubicon Intézet vitaestet rendezett Budapesten. Magyar, szlovák, 

cseh és csehszlovák történeti források, valamint korabeli képek, illusztrációk segítségével a kötet két szerzője-szerkesztője – Simon 

Attila, a MTA külső tagja, a Fórum Intézet igazgatója, a Selye János Egyetem tanszékvezető tanára és Popély Árpád, a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, az MTA külső köztestületének tagja, és a komáromi Selye János Egyetem 

Történelem Tanszékének docense – képet ad a felvidéki magyar kisebbség sorsáról, súlyos megpróbáltatásairól és közösséggé 

szerveződéséről. […] Simon Attila összevetette az elcsatolt Felvidék helyzetét Erdélyével, ahol a szerveződésnek voltak 

előzményei, a központ szerepét betöltötte Kolozsvár és Marosvásárhely, míg a nyugati Csallóköz a keleti Bodrogközzel főként csak 

Budapesten át állt kapcsolatban. Egy csallóközi ember számára Gömör ugyanolyan keveset jelentett, mint egy rimaszombatinak 

Komárom…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Felújítják a régiségbúvár Rómer Flóris pozsonyi házát 

A pozsonyi születésű Rómer Flóris háza is felújításra került, s azt követően remélhetőleg méltó szerepet szán majd neki a kivitelezést 

végző polgári tárulás. […] Rómer Ferenc (a Flóris nevet csak szerzetes korában kapta) régész, művészettörténész, akadémikus, 

nagyváradi kanonok 1815. április 12-én Pozsonyban született. A német anyanyelvű Rómer család, hogy fiainak biztosítsa a széles 

látókörű oktatást, Pozsonyon kívül Trencsénben szlovák nyelvre, Tatán pedig magyar nyelvre is taníttatta őket. […] A  Lakatos utca 

zegzugos házai mind gyöngyszemnek számítanak. Középkori alapokra épült házakból több is van itt, sőt, az egész negyed ilyen. 

Bármelyik házat, ha komolyabban megvizsgálnánk, akkor sok száz éves épületrészeket találnának, amelyeket az évszázadok során 

többször is átépítettek – mondta Brogyányi Mihály helytörténész…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Múltidéző: Egy kisközség plébániájának tudós papja, Fludorovics Zsigmond 

Felsőtúr plébániáján egykor megannyi ismert teológus, tehetséges, a tudományokkal is kacérkodó, irodalmi munkásságot is kifejtő 

pap tevékenykedett. Közéjük sorolandó Fludorovics Zsigmond (Fludorovics János Zsigmond 1863–1917 után), aki ugyan csak egy 

fél évtizedig működött itt, de nevét egyaránt beírta a helyi plébánia-, valamit az egyetemes magyar vallás- és művelődéstörténetbe 

is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >                     Összeállította: Bóna László  

https://erdelyinaplo.ro/kulturter/szineszeletutak-idealistak-bohocok-es-kuszobok
http://szabadsag.ro/-/zenes-kalandok-zenei-mediacios-oktatasi-program-a-magyar-operaban
https://kronikaonline.ro/kultura/mindenkihez-szolni-a-tanc-egyetemes-nyelven-rendezvenysorozattal-unnepel-a-huszeves-nagyvarad-tancegyuttes
https://felvidek.ma/2022/02/akaratunk-ellenere/
https://ma7.sk/tajaink/felujitjak-a-regisegbuvar-romer-floris-pozsonyi-hazat
https://ma7.sk/tajaink/felujitjak-a-regisegbuvar-romer-floris-pozsonyi-hazat

