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Az Akadémia vezetőinek levele az MTA ukrajnai köztestületi tagjaihoz 

A Magyar Tudományos Akadémia segítségét felajánló levelet küldtek az intézmény vezetői az MTA Ukrajnában élő köztestületi 

tagjainak. „Valamennyien súlyos aggodalmat és felelősséget érzünk az ukrajnai és azon belül a kárpátaljai magyar tudósok, 

akadémiai köztestületi tagok, egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, hallgatók és családtagjaik, valamint minden Ukrajnában élő 

magyar iránt” – olvasható a levélben. Az Akadémia részt vállal azoknak a fogadásában, akik lakhelyük elhagyására kényszerülnek 

és Magyarországra menekülnek. Ennek első lépéseként az MTA információs pontot létesített, ahol elsősorban köztestületi tagjainak 

megkereséseit fogadja. […] Az e-mail-cím: segitseg.karpatalja@titkarsag.mta.hu…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

A Magyar Tudomány márciusi száma 

Elérhető a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának, a Magyar Tudománynak a legújabb száma, amelynek tematikus 

összeállítása a STEAM (Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics) tudomány és zene: egy tartós és sokszínű kapcsolat 

címet viseli. Vendégszerkesztők: Tihanyi László, Saxon Szász János…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

Artes Liberales: Soós Anna előadása 

Benoit Mandelbrot kezdeményezésére a körülöttünk levő önhasonló szerkezeteknek fraktál a neve. A számítógép segítségével 

közelebb kerülünk a fraktál szépségéhez, de igazi valóját matematika eszköztárával ismerhetjük meg. Az előadásban Soós Anna 

matematikus erre tesz kísérletet 2022. március 31. 18.00 órakor. Ez előadás címe: A fraktálok matematikája [majdnem] képletek 

nélkül…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Az egészség alapérték 

Kerekasztal-beszélgetéseket indít 2022-től a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról 

beszélgetünk – közérthetően. Az újabb TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre 2022. április 6-án szerdán 18.00 órától kerül 

sor. Az esemény moderátora: Ábrám Zoltán orvos, egyetemi tanár. Meghívottak: Brassai Attila egyetemi tanár, Gáspárik Ildikó 

egyetemi adjunktus és Frigy Attila egyetemi adjunktus.  A téma: Az egészség alapérték…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

Podcast: Simon Attila a Beneš-dekrétumokról 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2020-ban elmarasztalta Szlovákiát egy, Beneš-dekrétumokat érintő ügyben, mely 

során az Állami Erdőgazdaság a dekrétumokra hivatkozva akarja elkobozni Bosits Miklós magánszemély tulajdonában lévő erdőt, 

amelyet apjától örökölt.  […] Simon Attila történészt, az MTA külső tagját, a Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjét a dekrétumok 

történelmi hátteréről, a múltbeli sérelmek feldolgozásáról, illetve a beneši törvények rendezésének lehetőségéről kérdeztük…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

  

Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács 

Pénteken tartotta 29. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. […] Az ülés elején a Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi 

munkabeszámolóját, pénzügyi beszámolóját és évi zárszámadását ismertették és vitatták meg. […] Novák Anikó, a Magyar 

Mozgalom képviselője a VM4K és a Szekeres László Alapítvány szétválasztása kapcsán üdvözölte, hogy szétválasztják a 

tevékenységeket. […] Hangoztatta, hogy véleménye szerint a Kárpát-medenecei felsőoktatási teret nem így kell építeni, hanem 

jobbnak tartaná azt az irányt, ami az MNT és a VMSZ politikájával is ellentétes, az pedig egy szabadkai egyetem létrehozása. Hajnal 

Jenő az MNT elnöke ennek kapcsán elmondta, jogi akadálya van annak, amiért nehézkes az egyetem létrehozása, hiszen egy-egy 

szak akkreditálásához szakkáder kell, amiben hiány van a Vajdaságban, így a most választott út egyértelműen ennek a célnak az 

előszobája. […] Petkovics Márta az oktatás kapcsán elmondta, hogy folyamatos a tankönyvek fordíttatása és írása, a véleményezését 

is elvégzi az MNT…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 
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Sokan voltak kíváncsiak a szabadkai kiadványokra a magyar fővárosban 

Szabadkai kavalkád volt a címe annak a budapesti estnek, amelynek keretében négy, Szabadkához szorosan kötődő kiadványt 

mutattak be. Negyela László Márk, a könyvek szerkesztője és szerzője kiemelte, a kiadványokban mindegyikében szerepel 

Szabadka, de a könyvek különböző tematikájúak: fotók, receptek, visszaemlékezések, örökségvédelem is van közöttük, de a 

történelem közös. Az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban mintegy hatvanfős közönség volt kíváncsi a szecessziós város 

különleges könyveire. Bemutatásra került a Fortepan Szabadka kiadványa, az Ó, ti szabadkai szép napok, amely valamiképpen 

kakukktojás, hiszen nem a MILKO Egyesület kiadványa, az összes többi könyv a szabadkai egyesület és a Minerva Könyvképző 

kiadványa…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Videó: Tanárok számára szervezett képzést a VMPE 

A logikus gondolkodás és a problémamegoldó készségek fejlesztése - ez volt a téma a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületének képzésén. Varga László, a Soproni Egyetem dékánja, valamint Varga Lívia, Monić Lídia, Mezei Belovai Irén és 

Vencel Valentina tartottak előadást a témában. A képzésnek interaktív jellege is volt az ÁBRAkadÁBRA könyv bemutatása 

alkalmával a tanárok festettek, rajzoltak, hajtogattak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Székely Tibor-emlékest Zentán 

Székely Tibor felfedező, eszperantista, újságíró, író és világutazó születésének 110. évfordulójáról emlékeztek meg szombaton a 

Zentai Városi Múzeumban. Az emlékest elején Székely munkásságát Pejin Attila, a múzeum vezetője méltatta. Elhangzott, hogy a 

mai Szlovákia területén, Szepesszombatban született 1912. február 14-én, a gimnáziumot Nagykikindán kezdte el, a jogi 

tanulmányait pedig Zágrábban fejezte be, emellett képzőművészetet is hallgatott, időközben pedig megismerkedett az eszperantó 

nyelvvel, amelynek a mozgalmi jellege megfogta őt. Egyetemi tanulmányai elvégzése után a Zágrábi Újság kiküldött újságírójaként 

került Argentínába…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Podcast: Előadások a Bécsi Magyar Történeti Intézetben 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet februárban ismét előadássorozatot indít magyar és német nyelvű résztvevők számára egyaránt. 

Február 24-én Márkus Beáta magyar történész tart előadást „Magyarországi németek a Waffen-SS-ben“ címmel. Márkus Beáta, aki 

jelenleg a Bécsi Történeti Intézet vendégkutatója. , előadásában rávilágít a Waffen-SS-be történő toborozásra, a háborús részvételre 

és annak következményeire. […] A népi írók mozgalmának magyar történetéről és közép-európai összefüggéseiről tart előadást 

Papp István történész február 28-án a Collegium Hungaricumban. A Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében megtartott 

programon arról is szó esik, hogyan határozták meg „a népiek“ a 20. század magyar közgondolkodását. […] Hangos meghívó ifj. 

Bertényi Ivántól, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatójától…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kiállítás: Burgenland évszázada a kamera optikáján át 

Február 24-én nyílt meg a Burgenlandi Tartományi Galéria kismartoni kiállítótermeiben a „Grenzland im Fokus – 100 Jahre 

Burgenland“ című kiállítás. A falakon mintegy fénykép segítségével élhetjük át az elmúlt évszázad történelmi eseményeit – vagy 

épp egyhangú, dolgos mindennapjait. A kiállítás a Tartományi Múzeum, a Tartományi Levéltár valamint a bécsi Westlicht galéria 

és fényképmúzeum együttműködésének eredménye, amelyet óriási kutatómunka előzött meg. Csak a levéltárban félmillió fényképet 

és negatívot őriznek Burgenland múltjáról. A kiállítás kurátorai mintegy 150.000 fotó közül válogatták ki azt a 150-et, amelyet a 

tárlaton láthat az érdeklődő. […] Gonda Gábor, a Burgenlandi Tartományi Múzeum munkatársa a kiállítás magyar 

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

 

Ismét lesz óvoda Csentében 

Lendva Község kezdeményezésére a valamikori csentei iskola és óvoda épületében anyaországi támogatásból – a beruházásra 

valamivel több, mint félmillió euró áll rendelkezésre – ismét óvodai programot indítanak. […] Ennek kapcsán a csentei iskolaépület 

történetét világítjuk meg röviden. Az iskola építésének gondolata – ahogy ezt Varga Sándor is írta „Csente történeti krónikája” című 

összeállításában – már a 20. század elején megszületett, elsősorban azért, mert az akkori alsólendvai iskola túl szűkössé vált ahhoz, 

hogy fogadni tudja a városkörnyéki falvakból érkező gyermekeket. Így 1910 körül Csente lakossága Strausz Flórián akkori lendvai 

https://szmsz.press/2022/02/25/szabadkai-kavalkad-budapesten/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanarok-szamara-szervezett-kepzest-vmpe
https://www.magyarszo.rs/hu/4858/vajdasag_zenta/260028/Sz%C3%A9kely-Tibor-eml%C3%A9kest-zenta.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3143983/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3144950/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3144492/
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plébános kezdeményezésére, az Esterházy-uradalom és a város támogatásával elkezdte gyűjteni az építéshez szükséges eszközöket, 

majd 1913-ban fel is építették az iskolát…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Muravidékre Egyesület: áprilistól az MNMI égisze alatt  

A kézműves tevékenység rendszerszintű finanszírozása miatt a Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület 

jelenlegi tevékenysége szinte teljes egészében a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) égisze alá kerül. […] A 

Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület múlt heti éves közgyűlésén a tagok, azaz az önkormányzati elnökök 

elfogadták az egyesület 2021-es beszámolóját, illetve tárgyaltak a kézműves tevékenység további sorsáról. Mint ismeretes, a szlovén 

költségvetésből a kézműves tevékenységre érkező 100 ezer eurós rendszerbeli, éves szintű támogatás következtében a tevékenység 

a Muravidékre Egyesületből az MMÖNK Tanácsának döntése értelmében az MNMI-hez kerül. […] Az alaptevékenység továbbra 

is Dobronakon folyna, míg az előbb említett helyszíneken, illetve a kéttannyelvű oktatási intézményekben kihelyezett tevékenységet 

végeznének – ahogy ezt a közgyűlésen megtudhattuk Soós Mihálytól, az MNMI igazgatójától…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk 

> 

Podcast: Éledezik a kulturális élet a Muravidéken 

A MMR adásában Alenka Ribič koreográfussal beszélgetünk a 15. Ifjúsági balettverseny zsűrizéséről. Értékeli a látottakat és a 

szlovéniai balett képzést. A továbbiakban Lučka Zorko szlovén költő szól arról az irodalmi estről, amelyben Zágorec-Csuka Judit, 

az MTA külső köztestületének tagja, muravidéki magyar költő volt a vendég Muraszombatban [10:55-14:40]…” Forrás: Rtvsli.slo: 

teljes cikk > 

Megemlékezés: A legbátrabbak ünnepeltek 

Kercaszomor alig néhány kilométerre van a szlovén határtól, és ha nincs a helyiek 100 évvel ezelőtti kiállása saját földjükért, 

hazájukért, akkor Kercaszomor egy része ma Szlovéniához, a Muravidékhez tartozna. A településen február 12-én ünnepelték meg 

a Magyarországhoz való visszatérés 100. évfordulóját. […] 1919 augusztusában a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság csapatai 

megszállták az akkor még Szomoróc nevű színmagyar falut. Egy év múlva, nem sokkal a trianoni békeszerződés aláírása után a 

helyiek a kercai helyőrség csapatával közösen fegyverrel űzték el a betolakodókat. A diadal akkor nem járt sikerrel, a megszállók 

visszaszorították a felkelőket, akik közül sokan börtönben végezték. A szülőföldjükhöz ragaszkodó őrségiek súlyos veszteségként 

élték meg mindezt, ám két év múlva a Határmegállapító Bizottság elszánt helytállásuk elismeréseként a javukra döntött: 1922. 

február 9-én Szomoróc visszakerült az anyaországhoz…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Kerekasztal-beszélgetés Bellyén a „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” projekt keretében 

A „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” elnevezésű, határon átnyúló projekt keretében, ezúttal a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezésében kerekasztal-beszélgetésre és hálózatépítő műhelyre került sor olyan 

gazdasági szereplők részvételével, akik határon átnyúló üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk 

>  

Gróf Andrássy Gyula magyar miniszterelnök tiszteletére rendeztek megemlékezést 

Koszorúzással rótta le tiszteletét a zágrábi magyar nagykövet, Abbázia polgármestere és a horvátországi magyarok képviselői 

Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és külügyminiszter emléke előtt halálának 132. évfordulója alkalmából az Abbáziához 

közeli Volosko településen lévő emléktáblájánál…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Jókai Mórra emlékeztek Zágrábban 

Jókai Mórnak, a nagy magyar mesemondónak 2019-ben állítottak mellszobrot Zágrábban, a Bundek-tó melletti Írók alléján. A költő 

születésének 197. évfordulója alkalmából Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa (önkormányzata) koszorúzással egybekötött 

megemlékezést tartott múlt héten…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

Hosszas kálvária után ismét magyar közösségi tulajdonban van a temesvári Magyar Ház  

A temesvári Várbástya Egyesület a magyar állam támogatásával csütörtökön megvásárolta a város szívében álló Magyar Házat. Ezt 

tíz évvel a trianoni döntés után a város magyarsága épített kulturális egyesületei, politikai képviselete számára. Tamás Péter, a 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/11801-ism%C3%A9t-lesz-%C3%B3voda-csent%C3%A9ben.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11844-muravid%C3%A9kre-egyes%C3%BClet-%C3%A1prilist%C3%B3l-az-mnmi-%C3%A9gisze-alatt%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11844-muravid%C3%A9kre-egyes%C3%BClet-%C3%A1prilist%C3%B3l-az-mnmi-%C3%A9gisze-alatt%20.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/eledezik-a-kulturalis-elet/613360
https://nepujsag.net/horizont/11803-a-legb%C3%A1trabbak-%C3%BCnnepeltek.html
https://kepesujsag.com/kerekasztal-beszelgetes-bellyen-a-nemzeti-kisebbsegek-hidak-a-kozossegek-kozott-projekt-kereteben/
https://kepesujsag.com/kerekasztal-beszelgetes-bellyen-a-nemzeti-kisebbsegek-hidak-a-kozossegek-kozott-projekt-kereteben/
https://kepesujsag.com/volosko-grof-andrassy-gyula-magyar-miniszterelnok-tiszteletere-rendeztek-megemlekezest/
https://kepesujsag.com/jokai-morra-emlekeztek-zagrabban-2/


Várbástya Egyesület elnöke a hírügynökségnek elmondta: a mintegy 1800 négyzetméteres hasznos felületű háromemeletes 

irodaépület az eredeti rendeltetésének megfelelően ismét a bánsági, temesvári magyarság céljait fogja szolgálni. A Temes megyei 

önkormányzat és prefektusi hivatal épületével szemközt álló Magyar Házat 1930-ban közadakozásból építette fel a város magyar 

közössége, melynek kulturális intézményei és politikai képviselete a trianoni döntés nyomán székház nélkül maradtak. A temesvári 

magyarság képviselői számtalan pert indítottak az elmúlt évtizedekben a Magyar Ház visszaszerzéséért, de ezeket rendre 

elvesztették…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Lefestették a kézdisárfalvi helységnévtábla magyar feliratát 

Minden valószínűség szerint péntekről szombatra virradó éjszaka vagy szombaton kora reggel ismeretlen tettes sötétkék 

festékpermettel lefújta Kézdisárfalva kétnyelvű helységtábláján a magyar feliratot…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

MÚRE-elnök nyilatkozata a Transindex-ügyről 

Több szakmai szolidaritásra lenne szükség Szűcs László, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének elnöke szerint, aki a 

Transindex munkatársainak felmondása kapcsán nem tartja szerencsésnek kisajátítani olyan fogalmakat, mint a sajtószabadság. A 

szakmai szervezet vezetője hétfőn a MÚRE honlapján Állásfoglalás helyett című írásában reagált arra, hogy múlt kedden felmondott 

az 1999-ben alapított portál teljes szerkesztősége, mivel úgy érezték, a munkájuk teljességgel ellehetetlenült. A transindexesek 

közölték, a portál közel fél éve a fennmaradásáért küzd „egy politikailag meghatározott környezetben”, és nem hajlandóak 

semmilyen politikai erő elvárásai szerint végezni az újságírói munkát. […] Majd miután aznap este ismertté vált, hogy az újságírók 

távozása valójában egy új kezdetet jelent, egy előkészített váltást, Transtelex néven történő folytatást, újabb kollégák immár azért 

kezdeményeztek volna a MÚRE részéről állásfoglalást, hogy az egyesület határolódjon el „az erdélyi magyar sajtót lekicsinylő, 

pártsajtóvá minősítő közleménytől”, utasítsa vissza a szervezet és a tagság nevében ezt a minősítést…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

15 gyerekkel nyitotta meg kapuit a Nagybányai Szórványkollégium 

A magyar és a román kormány képviselőinek jelenlétében adták át Nagybányán csütörtök délután Erdély 31. kollégiumaként a Don 

Bosco Szórványkollégiumot. […] Szmutku Róbert nagybányai esperes-plébános a házigazda szerepében üdvözölte az 

egybegyűlteket. Az időben visszakanyarodva, tömören felvázolta a 77 éves Krisztus Király-plébánia történetét, amelyhez ezer 

szállal kötődik a nagybányai kollégium is. A kommunizmus éveiben államosított egyházi telekre épített házat – a telek restitúciója 

után – az egyháznak vissza kellett vásárolnia…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Rendszerszintű jelenség a magyarellenesség Romániában 

Pénteken mutatták be Kolozsváron a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet gondozásában megjelent, 

Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves vizsgálat, a közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média 

tartalomelemzése című kötetet. A könyvbemutatón a szerzők szakértőkkel beszélgettek a kiadvány hátterében álló kutatás 

célkitűzéseiről, a magyarellenes attitűdöket újratermelő intézményes mechanizmusokról, a „magyarok intézményes gettójáról.” […] 

Az eseményen jelen volt a könyv három szerzője, Kiss Tamás, Toró Tibor (mindketten az MTA külső köztestületének tagjai)  és 

Jakab Zalán Tamás, valamint a téma különböző szakértői, Bethlendi András jogász, Horváth-Kovács Szilárd újságíró és Székely 

István Gergő politológus. […] A most bemutatott könyv négy fejezetet tartalmaz: az első kettő közvélemény kutatásokon alapszik, 

a harmadik fejezet témája a magyarok reprezentációja a romániai tankönyvekben, a negyedik rész pedig a magyarok jelenlétére 

koncentrál a politikai nyilvánosságban és a „mainstream”, azaz a fősodort képviselő sajtóban a román közösségi média oldalai, 

bejegyzései, kommentjei alapján…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Nagy Anna kolozsvári magyartanár a régebbi irodalomhoz való közelítés szempontjairól 

Miként viszonyul a mai diák az általa legtöbbször nehezen emészthetőnek érzett Jókai-szövegekhez? Mi és mennyi az, amit 

föltétlenül meg kellene ismernie a mai, leginkább a gyors képernyővillódzáshoz szokott diáknak a régebbi irodalomból? – többek 

közt erről kérdeztük Nagy Annát, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum magyartanárát. […] Az elmúlt években több 

fronton nyitottak vitát arról, hogy a régebben oly sokak által olvasott, ismert, romantikus Jókai regények valójában mennyire 

„emészthetőek” egy mai fiatal számára. […] A mostani diákok többsége szerint Jókait nehéz olvasni, mert regényei tele vannak 

terjengős leírásokkal és idegen kifejezésekkel, s nem utolsósorban igencsak hosszúak. Emiatt számtalan formájú, terjedelmű és 

minőségű tartalmi összefoglaló létezik az interneten, mely eleve arra predesztinál, hogy – a krónikus időhiányra is hivatkozva – 

olvasás nélkül ússzuk meg az úgynevezett kötelezőket. Itt válik kulcsfontosságúvá a tanár szerepe…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hosszas-kalvaria-utan-ismet-magyar-kozossegi-tulajdonban-van-a-temesvari-magyar-haz
https://www.3szek.ro/load/cikk/148141/lefestettek-a-kezdisarfalvi-helysegnevtablat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mure-elnok-a-transindex-ugyrol-nem-kell-mindenkinek-csomagolnia
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szorvanykollegium-nagybanyan-15-gyerekkel-nyitotta-meg-kapuit-a-magyar-tamogatasbol-megepult-hianypotlo-intezmeny
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rendszerszintu-jelenseg-a-magyarellenesseg-romaniaban-n-hianypotlo-es-uttoro-kotetet-mutattak-be-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/kultura/kinyitja-e-a-jokai-regenyt-a-mai-diak-n-nagy-anna-kolozsvari-magyartanar-a-regebbi-irodalomhoz-valo-kozelites-szempontjairol


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Beszélgetés: Sándor Edit, a Korán virjadt, későn setétedett című kötet szerzője 

Idős emberek mesévé szépült élettörténeteit osztja meg az olvasókkal Sándor Edit a vasárnap Csíkszentdomokoson bemutatandó 

könyvében. A felcsíki község könyvtárosa már évek óta gyűjtögeti a korabeli fotókat, dokumentumokat, és rögzíti az idős nénik, 

bácsik történeteit, hogy most átadja egy következő generációnak, mintegy figyelmeztetéskén: beszélgessünk öregjeinkkel, 

hallgassuk meg őket! […] A könyv története tulajdonképpen már évekkel ezelőtt elkezdődött, 2009-ben ugyanis, amikor a 

településen egy múzeum létrehozásával készültek örök emléket állítani Márton Áron püspök életének és lelki örökségének, régi 

fényképek és iratok gyűjtésébe kezdtek. […] Nevetve mondja, később sokszor talált ki különböző programokat, amelyek apropóján 

újabb és újabb lendületet kapott a fénykép-és dokumentumgyűjtés. […] „A könyv a születéstől a halálig van felépítve. Minden azzal 

kezdődik, hogy asszony lesz a lányból, majd következik a gyermekszülés…[…] Ez az életforma 1962-ig, a kollektivizálás idejéig 

tartott…” Forrás: Liget.ro: teljes cikk > 

Riport: A könyvrestaurátor felelőssége 

Nem egyszerű a könyvrestaurátor dolga, nem csak azért, mert különleges szakértelmet igényel a történelmi korokból származó 

adománylevelek, alapító okiratok, nemesi oklevelek, illetve könyvek, kódexek megőrzése. Az évszázados kiadványok könnyen 

deformálódhatnak, penészedhetnek, zselés állagúvá válhatnak, vagy a színüket vesztik el. A restaurátornak azonban időnként még 

olyan döntést is meg kell hoznia, hogy szétszed-e egy régi nyomtatványt, mert lehet, hogy a könyvtáblában értékesebb iratot talál, 

mint magában a könyvben. Márton Krisztina, a Teleki Téka restaurátora a szakma rejtelmeibe vezet be. […] A Téka talán 

legismertebb pergamen alapú darabja a Koncz-kódex: egy 14. századi, latin nyelvű biblia, amely a Marosvásárhelyi sorok és 

glosszák néven ismert nyelvemléket őrzi…” Forrás: Liget.ro: teljes cikk > 

Utazó írók estje a sepsiszentgyörgyi Teinben 

„Székelyországban vagyunk, ezért úgy döntöttünk, hogy nem 18-án ünnepeljük a magyar széppróza napját, hanem ezen a mágikus 

dátumon: kéterezhuszonkettő nullakettő huszonkettedikén” – tréfálkozott Szonda Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei 

Könyvtár igazgatója a Tein Teaházban tartott Meg kellett írni című közönségtalálkozón, melyen két József Attila-díjas íróval, 

Csender Leventével és Szálinger Balázzsal ismerkedhettek meg közelebbről az érdeklődők…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Múltidéző Cikksorozat: Négy (Kolozsvár) városvezetőnk emlékezete 

Gaal György, az MTA külső köztestületének cikksorozata a Kolozsvárt vezető polgármesterekről. […]  A Szabadság két januári 

lapszámában (január 10. és 11.) érdekes összefoglalást olvashattunk Ferenczi Szilárd történész tollából az 1867-es kiegyezéstől az 

1919-es román hatalomátvételig terjedő időszakban Illenék, hogy névsoruk a városházán is kőbe vésve olvasható legyen, s talán 

egy emlékalbumot is összeállíthatnánk e jeles személyiségek életrajzával és a város fejlesztésében betöltött szerepük ismertetésével. 

A mai nemzedékek legfeljebb Haller Károly és Szvacsina Géza nevét ismerik. Anyai felmenőim családjából négy városvezető is 

kikerült. S mint utolsó erdélyi leszármazottnak több fénykép, festmény és dokumentum jutott a tulajdonomba. Ezek felhasználásával 

róluk írok az alábbiakban…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

 

Tárgyalóasztalhoz ült az ukrán-orosz delegáció 

Fehéroroszország és Ukrajna határán tárgyalások folynak az ukrán és az orosz delegáció között az ukrajnai orosz invázió 

leállításáról. Ez az első diplomáciai megbeszélés az orosz támadás megkezdése óta. Az ukrán delegációban ott van David Arahamija, 

A Nép Szolgája parlamenti frakciójának vezetője, Olekszij Reznyikov védelmi miniszter, Mihajlo Podoljak, az Elnöki Hivatal 

tanácsadója, Andrij Kosztin, a háromoldalú kontaktcsoport ukrajnai vezetője, Rusztem Umerov parlamenti képviselő, Mikola 

Torickij, külügyminiszter-helyettes.Oroszországot a védelmi és a külügyminisztérium munkatársai, Borisz Grizlov, Oroszország 

fehéroroszországi nagykövete, Leonyid Szluckij, az Orosz Állami Duma nemzetközi bizottságának elnöke képviseli. A delegációt 

Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédje, volt kulturális miniszter vezeti…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Veszélyes álhír: Orosz propaganda a kárpátaljai „magyar referendumról” 

Orosz hírportálok (pl. az info24.ru és a newdaynews.ru) csütörtökön világgá kürtölték, hogy a kárpátaljai magyarok szervezkednek, 

levelet írtak Orbán Viktornak, hogy védje meg őket, és népszavazást követelnek arról, hogy szülőföldjüket csatolják 

Magyarországhoz. A magyar kormány észlelte az óriási veszélyt és azonnal cáfolta a híreket…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

 

https://liget.ro/studio/meseve-szepult-elettortenetek-csikszentdomokosrol
https://liget.ro/regmult/a-konyvrestaurator-felelossege-nagy-szakertelmet-igenyel-az-ertekes-dokumentumok-felujitasa
https://www.3szek.ro/load/cikk/148099/utazo-irok-a-teinben
http://szabadsag.ro/-/negy-varosvezetonk-emlekezete-i-
http://szabadsag.ro/-/negy-varosvezetonk-emlekezete-ii-haller-karoly-polgarmester
http://szabadsag.ro/-/negy-varosvezetonk-emlekezete-iii-
http://szabadsag.ro/-/negy-varosvezetonk-emlekezete-iv-gyergyai-ferenc-kiralybiro
https://kiszo.net/2022/02/28/targyaloasztalhoz-ult-az-ukran-orosz-delegacio/
https://szmsz.press/2022/02/26/magyar-magyarazkodas/


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Beszélgetés: Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke - A decentralizáció előnyeiről és hátrányairól 

A decentralizációs reform után kialakult adminisztratív rendszer, az újraosztott jogkörök komoly kihívások elé állították nemcsak a 

kistérségi önkormányzatokat, de a járási tanácsokat is. A Beregszászi, Nagyszőlősi és az Ilosvai járásból létrejött a 209,2 ezer lakosú 

Beregszászi járás, tíz kistérséggel, 103 településsel és két várossal, Beregszásszal és Nagyszőlőssel. […] Rezes Károllyal, a 

Beregszászi Járási Tanács elnökével beszélgettünk az előző év kihívásairól és eredményeiről, valamint az idei tervekről…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Fodó Sándorra és a KMKSZ megalakulására emlékeztek Kárpátalján 

Csöndes koszorúzással emlékeztek Fodó Sándorra, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) egykori alapító elnökére 

születésnapja alkalmából a viski református temetőben február 26-án, mely dátum egyben a kárpátaljai magyar érdekvédelmi 

képviselet születésének időpontja is, hiszen 1989-ben e napon alakult meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Fodó Sándor 

kezdeményezésére…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Videó: Multikulturális központ lesz a kiégett osgyáni kastély 

A Rimaszombathoz közeli osgyáni kastély leégett tetőszerkezetének mára nagyjából a felét sikerült felújítani. A tulajdonos, a 

Besztercei Közlekedési Társaság saját forrásból több mint 100 ezer eurót költött a műemlékre, a kulturális minisztérium eddig 

összesen 165 ezer euróval támogatta az állagmentést…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk >  

Nemzetközi elismerés Peternai Zsuzsanna, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatójának 

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatója a napokban kapta kézhez a Global Education Award rangos nemzetközi 

elismerést. Ezt a díjat azok a vezető tanárok kapják a világ minden országából, akik kiemelkedőek hivatásukban, a tanulókat 

belekapcsolják a globális oktatásba és a közösséget szolgálják tevékenységükkel. Peternai Zsuzsanna portálunknak elmondta, az 

Erasmus programnak köszönhetően rengeteg külföldi iskolával és ezáltal tanárral működnek együtt. Egyik lengyel pedagógustársa 

javasolta a díjra, akivel figyelemmel kísérik egymás tevékenységét…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://kiszo.net/2022/02/27/hamar-kiderult-melyek-a-decentralizacio-elonyei-de-a-korlatok-is-nyilvanvalova-valtak-%e2%94%82kiszo-interju/
https://karpataljalap.net/2022/02/26/fodo-sandorra-es-kmksz-megalakulasara-emlekeztek-karpataljan
https://www.youtube.com/watch?v=nnuHnJ12C-8&t=222s&ab_channel=H%C3%ADrek.sk
https://ma7.sk/tajaink/nemzetkozi-elismeres-peternai-zsuzsannanak

