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Akadémiai gyűjtés a háború elől menekülő tudósoknak 

A jótékonysági gyűjtés célja az Ukrajnában élő kutatók, köztük különösen a kárpátaljai magyar tudósok, akadémiai köztestületi 

tagok és családtagjaik megsegítése, tudományos és kulturális értékeink megőrzése. […] A számlaszámokra beérkező összegeket az 

MTA elkülönítetten fogadja és kezeli, így a gyűjtésből származó teljes összeg cél szerinti felhasználása pontosan nyomon követhető. 

Az Akadémia a felajánlásokról és a beérkezett pénzadományok felhasználásáról folyamatosan tájékoztatást ad…” Forrás: MTA.hu: 

teljes cikk >  

Az MTA vezetői az ukrán és az orosz tudósok fellépéséről 

A tudomány és a művészet küldetése az egész emberiség javának, békéjének, biztonságának a szolgálata. A Magyar Tudományos 

Akadémia és a hazai tudományos közösség tagjai mélyen elkötelezettek a népek és országok közötti nézeteltérések kizárólag békés 

úton történő rendezése mellett. […] Reménnyel és tisztelettel tölt el bennünket az Orosz Tudományos Akadémia tagjainak és 

tudományos újságíróinak bátor és határozott fellépése a háború azonnali befejezése mellett…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

TudományKöz: Az anekdotikus prózahagyomány a 20. századi magyar irodalomban 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, következő TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre 2022. március 28-án hétfőn 18.00 

órakor kerül sor. Az esemény moderátora: Balázs Imre József irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi 

docens. Meghívottak: Gintli Tibor (ELTE), Szilágyi Zsófia (SZTE). A téma: Az anekdotikus prózahagyomány a 20. századi magyar 

irodalomban. A rendezvény a KAB YouTube csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető…” Forrás: KAB.ro: 

teljes cikk >  

Kémiatanár továbbképző előadássorozat a KAB szervezésében 

Idén is megszervezi a Kémiatanár továbbképző előadássorozatot a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai Tudományok 

Szakbizottsága és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki 

Intézete. A továbbképző célja, hogy a résztvevők az oktatás során alkalmazható módszerekkel, ötletekkel, kísérletezési és kutatási 

lehetőségekkel gazdagodjanak. A képzésen való részvétel nem regisztrációhoz kötött. Időpont: 2022. március 9. és május 11. között, 

minden szerdán…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

 

Moldovára összpontosít a román diplomácia a szakértő szerint 

Románia egyfajta bástya lehet, ha Oroszország tartósan hoz majd létre bázisokat a NATO határától 100–200 kilométerre – véli 

Pászkán Zsolt politikai elemző. A budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet nagybányai származású Románia-szakértője szerint a 

bukaresti diplomácia még bízik a Moldovai Köztársaság bekebelezésében. […] Bár nagy létszámú román kisebbség él Ukrajnában, 

meglepően keveset beszél róluk a bukaresti vezetés. Miért? – A román politikai elit a történelemben nem először áldoz fel 

nemzettársakat egy nagyobb „jutalom” kedvéért, vagy azért, hogy megakadályozza a területén élő magyar közösség 

jogérvényesítését. Az első világháborúban a királyi Románia inkább az antantot választotta, mert Erdélyt értékesebb „hadikoncnak” 

tartotta a történelmileg Moldvához tartozó, de jóval szegényebbnek és értéktelenebbnek tartott Besszarábiánál. […] Az elmúlt 

évtizedekben a román politikai elit inkább feláldozta a saját határon túli etnikai közösségeit, csak ne érvényesüljenek a magyar 

közösségek számára is kedvező kollektív, önrendelkezési jogok…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Összefogtak a magyar intézmények a közelgő népszámlálás kapcsán 

Közel harminc erdélyi szervezet – történelmi magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális, gazdasági, szociális, ifjúsági 

szervezetek és diáktanácsok – csatlakozott a népszámlálás előkészítéséhez, tudatja a Népszámlálás.ro, amely szerint példátlan 

intézményes összefogás alakult ki. A cél az, hogy minél jobban felkészítsék a lakosságot a népszámlálás fontosságára, és 

tájékoztassák a részvétel módozatairól, mert „minden romániai magyart meg kell számolni. […] Internetes önkitöltés esetében 

először regisztrálni kell majd a www.recensamantromania.ro honlapon…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. március 3. 
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https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-vezetoi-az-ukran-es-az-orosz-tudosok-fellepeserol-111997
https://kab.ro/hirek/hir/tudomanykoz-beszelgetesek-a-tudomanyrol-az-anekdotikus-prozahagyomany-a-20-szazadi-magyar-irodalomban-1351
https://kab.ro/hirek/hir/kemiatanarok-tovabbkepzoje-1352
https://kronikaonline.ro/kulfold/moldovara-osszpontosit-a-roman-diplomacia-n-bukarest-egy-nagyobb-bjutalomr-kedveert-hanyagolja-az-ukrajnai-romanokat-a-szakerto
https://www.3szek.ro/load/cikk/148230/osszefogtak-a-magyar-intezmenyek-nepszamlalas
http://szabadsag.ro/-/nepszamlalas-hogyan-fog-mukodni-az-onkitoltes-


Akkreditálták a Sapientia sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szakát 

Jelentős pillanat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) tevékenységében, hogy sikeresen akkreditálták a 

Sepsiszentgyörgyön működő agrármérnöki szakot – jelentette be szerdán sajtótájékoztatón Nyárádi Imre István dékán helyettes, a 

sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója. […] Az igazgató felidézte, hogy 2015-ben kérték a Román Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Ügynökségtől (ARACIS) a tanulmányi program engedélyezését, a jóváhagyás után elindult az egyetlen magyar 

nyelvű agrármérnöki képzés Erdélyben. A törvény szerint a második végzős évfolyam után lehet benyújtani az akkreditációs 

kérelmet. […] Az agrármérnök szak mellett az erdőmérnöki szak is működik, ez később indult, még nem végzett két évfolyam, így 

az akkreditációs kérelmet is később tudják erre benyújtani. Az agrármérnöki szakon jelenleg 38 tanár oktat, közülük 5 

magyarországi, a többiek helyiek, az erdőmérnöki szakon 15 tanár dolgozik, a tanári kar folyamatosan bővül. Céljuk, hogy a saját 

diákjaik közül kineveljék az oktatókat, ám ez hosszú folyamat, hiszen ehhez a doktori fokozat megszerzése szükséges – mutatott rá 

Nyárádi Imre István…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Fordulatot vehet a kolozsvári Bánffy-palota ügye a kikutatott levéltári dokumentumok alapján 

Bánffy Dénes nem az államosításkor, hanem már korábban, az 1945-ös CASBI-törvény révén vesztette el a kolozsvári Bánffy-

palotát, állítja levéltári dokumentumok alapján az épületben működő Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-

Kovács történész. Az új információk alapján van esély az 1999-ben lezárult restitúciós per újraindítására. […] Miután Lucian 

Nastasă-Kovács történész Facebook-oldalán közzétette a Bánffy-palota CASBI-dossziéjából származó iratok egy részét, a 

kolozsvári román sajtó egy része tévesen úgy értelmezte őket, hogy a Bánffy-családot háborús bűnökkel vádolták, és emiatt zárolták 

a vagyonukat. Valójában „vélelmezett ellenségnek”, illetve „antidemokratikusnak”, „szovjetellenesnek” minősültek, ezekbe a 

kategóriákba pedig egy erdélyi főnemesnek rendkívül könnyű volt bekerülnie a második világháború után, hívta fel a figyelmet 

Antal Róbert történész, a korszak kutatója…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: A kolozsvári Szent Mihály Egyházközség plébánosai a XVIII-XIX. században 

A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet kezdete óta pénteken, február 25-én első ízben adott otthont rendezvénynek a 

kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai díszterme: Veres Stelian, a kolozsvári Szent Mihály 

Egyházközség plébánosai a XVIII-XIX. században című tanulmánykötetét mutatták be. […] A kötet két évszázad kolozsvári 

lelkipásztorainak tevékenységén keresztül mutatja be a város, Kolozsvár, és a Szent Mihály egyházközség kapcsolatát. A kutatás 

konklúziója az, hogy ebben az időszakban „szoros kölcsönhatásban állt egymással a vallási és a civil szféra…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Kötetbemutató: Az egyházi ingatlan-visszaszolgáltatás gyakorlata Romániában 1997–2016 

Markó Attila jogász-politikusnak, a romániai restitúciós bizottságok volt tagjának Az egyházi ingatlan-visszaszolgáltatás gyakorlata 

Romániában 1997–2016 című kötetét mutatták be február 25-én Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek 

(EMTE) otthont adó Bocskai-házban. Mint ismeretes, a szerző 2014-ben Magyarországon kért menedéket, miután jogerősen három 

év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy hozzájárult a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium épületének 

visszaszolgáltatásához. Markó Attila dokumentumértékű könyvet írt az egyházi ingatlan restitúcióról, amely nem szigorú 

értelemben vett tudományos munka – emelte ki a kötetet ismertető Veress Emőd jogász, az MTA külső köztestületének tagja, a 

Sapientia EMTE tanára. […] Miután Romániában több lépésben kialakult egy „restitúció-barát” szabályozás egy idő múltán, […] 

gyökeresen megváltozott: a restitúció végrehajtása helyett az egyházi ingatlanoknak az állami tulajdonban való megtartása vált a 

bevett eljárásmóddá…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helytörténeti kötet az összeházasodott faluról 

Még november elején örvendeztünk azon, hogy Szentivánlaborfalva nem tagadja meg magát, szülöttei – nem is egy-két személy, 

hanem egy kis tollforgató sereg – igyekeztek a nyomdafesték erejével menteni a két falu összeházasodásából létrejött település 

múltjának egy-egy szeletét. […] A most bemutatásra kerülő kismonográfia szerzője, a lapunkban is rendszeresen közlő N. Kányádi 

Mihály, kötetének címe Összeházasodott falvak. […] A több mint száz oldalra terjedő friss kötetben megörökített helytörténeti 

adattár a leghasznosabb és legmaradandóbb munka: igaz tükre a két településrész emlékezet óta megszületett és lajstromba szedett, 

dokumentumértékű fényképfelvételekkel gazdagított-hitelesített helytörténetének. Van abban demográfia, néprajz, népszokás, 

közigazgatási csemegék, ipar, mezőgazdaság, tanügyről és egyházakról, egészségügyről, kultúráról és művelődésről is bőven…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Balázs Sándor, filozófus  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségei részvétnyilvánító közleményben adóztak 

a február 26-án Kolozsváron elhunyt Balázs Sándor emlékének. „Mély megrendüléssel értesültünk Balázs Sándor kolozsvári 

https://szekelyhon.ro/aktualis/akkreditaltak-a-sapientia-sepsiszentgyorgyi-agrarmernoki-szakat
https://maszol.ro/kultura/Fordulatot-vehet-a-kolozsvari-Banffy-palota-ugye-a-kikutatott-leveltari-dokumentumok-alapjan
http://szabadsag.ro/-/rendhagyo-rendezveny-hianypotlo-kotet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ma-mar-nem-realis-opcio-a-roman-allam-szamara-az-ingatlanrestitucio-teves-a-jogertelmezes-is
https://www.3szek.ro/load/cikk/148193/helytorteneti-kotet-az-osszehazasodott-falurol
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filozófus, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi tanár, politikus, a Bolyai Társaság volt elnökének halálhíréről. Balázs 

Sándor nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes magyar szellem meghatározó alakja volt, életpályája pedig elgondolkodtató 

tanúságtétele annak, hogy miként lehet szembefordulni a diktatúrával úgy, hogy közben az erdélyi magyar kultúra is gazdagodik…” 

Forrás: Kms.hu: teljes cikk > 

Bonyodalmak a nemrég felújított középajtai iskolában 

Csütörtök délután rendkívüli szülői értekezletet tartottak Középajtán. A szülők azt szerették volna elérni, hogy az iskolavezetőség 

változtassa meg szándékát, és ne számolják fel iskolájukat, gyerekeiknek ne a nagyajtai iskolában kelljen tanulmányaikat 

folytatniuk. A magyar kormány támogatásával felújított, szeptember elején átadott épületben a szülő közösség szerint be akarják 

zárni az iskolát. […] „A legnagyobb probléma az, hogy Nagyajtán nincs gyermek. Az óvodában három csoportban kilencen vannak, 

ezzel szemben Középajtán huszonegyen, közülük ősztől hét előkészítő osztályos lesz. És így lesz ez az elkövetkezendőkben is. Mert 

ebben a kis, alig 535 lelket számláló faluban júniusig még hat gyermek fog születni, Nagyajtán meg talán egy. Mégis a mi felső 

tagozatainkat akarják felszámolni. Mert mondjon bárki bármit: ha most bezárják, többet újra nem fogják elindítani a felső tagozatot” 

– mondotta Gyárfás Éva…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Riport: Példás tordai magyar hadisír gondozás 

Az idősebbek emlékezetében ma is elevenen él az 1944 őszén bekövetkezett tordai csata. A szovjet–magyar összecsapás 

áldozatainak emlékét ma is hűen őrzik Tordán és környékén, ahol 53 helyszínen van hadisírgondozás. Igaz, nem mindenhol békés 

körülmények között. Az 1989-es rendszerváltást követő években az 1944. szeptember 13. és október 8-a közötti véres harcokkal 

lezajlott tordai csata áldozatairól immár szabadon lehetett beszélni. Pataky József személyében olyan aranyosszéki ember hallatott 

magáról, aki pénzt és időt nem kímélve hozzálátott a hatalmas munkához. Az indíttatás is megvolt hozzá. Pataky József gyerekként 

tapasztalta meg a bevonuló szovjet katonák kegyetlenkedéseit, akik a közeli Várfalván unitárius lelkészként szolgáló édesapját 

brutális módon kivégezték. E hatalmas munka során mintegy 2500 elhunyt magyar katona tömegsírját sikerült azonosítania, akik a 

tordai csata áldozatai. […] A tordai csatával kapcsolatban Hunyadi Attila történész, az MTA külső köztestületének tagja az Erdélyi 

Naplónak elmondta: „az Aranyos vonalán szinte egy hónapig tartotta a frontot a magyar hadsereg a szovjet túlerővel szemben…” 

Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Kiállítással ünneplik a 45 éves kolozsvári táncház mozgalmat 

A kolozsvári táncház 45 éves múltját idéző tárlat nyílt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem táncművészet szakának 

székházában. A szervezők 450 fényképet válogattak össze, többnyire személyes archívumokból, és 4 filmet vetítenek le a kiállításon, 

a táncházról készült dokumentumfilmeket és riportokat, amelyekben a kolozsvári táncház meghatározó alakjai is megszólalnak. 

Könczei Csongor néprajzkutató, a Sapientia táncművészet szakának oktatója elmondta, az első városi táncház Kolozsváron 

valamikor 1977 februárjában indult el, a pontos időpontot azonban elfelejtették feljegyezni, és a közösségi emlékezet sem őrizte 

meg, csak azt, hogy február volt, 1977 és csütörtök…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Vargha Mihály Somogyi Győző sepsiszentgyörgyi kiállításáról 

Nagy szakadék tátong a magyarországi és az erdélyi képzőművészeti szcéna között: „fontos nevekről” nem tudunk, olyanokról, akik 

a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben elindították Magyarországon azt a „szellemi erjedést”, ami nélkül ma nem itt tartana a 

magyar képzőművészet – véli Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ilyen alkotó Somogyi Győző is. […] Ő volt 

egyike azoknak, akik idejében felismerték, hogy a nagy avantgárd forradalmat követő, a szocialista-realizmusban kicsúcsosodó 

mozgalmak nem vezetnek sehová, de ő – a keleti tömb művészeinek nagy többségétől eltérően – nem visszafordult a nyugati Grand 

Art felé, hanem visszatért a gyökerekhez…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

163 Nobel-díjas ítélte el az Ukrajna elleni orosz agressziót 

A világ legismertebb tudósai, gondolkodói arra szólították fel az orosz felső vezetést, hogy vonja ki csapatait Ukrajnából és fejezze 

be a háborút. A 163 Nobel-díjas nyílt levélben ítélte le az orosz támadást. […] Az orosz-ukrán háború kitörése után alig egy héttel 

már az egymilliót is elérte a menekültek száma – írja az ukrinform.net…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Zelenszkij aláírta Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta hétfőn Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét. Ezt maga az államfő jelentette be, 

hozzátéve, hogy országa felvételét „reálisnak” tartja…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Bírósági ügy: A szlovák közmédiában évek óta elmaradó magyar műsoridő végett nem fizeti az adót egy polgár 

Ma tárgyalja a kassai járásbíróság azt a Mede Ferenc elleni keresetet, melyen a felvidéki magyar alperes elutasította a közmédia 

számára előírt havi koncessziós díj befizetését. Mégpedig azért, mert Mede Ferenc szerint az RTVS nem teljesíti törvényi 

kötelezettségét, már ami a magyar nyelvű műsoridő terjedelmét illeti. […] Mede Ferenc egyébként törvénytisztelő, szlovák 

állampolgárként – egyéb formális, jogi indokok mellett – úgy döntött, hogy a szlovák állami média nem tartja fontosnak a rá 

vonatkozó törvényi kötelezettségek betartását, és nem tartja be megadott óraszámban a magyar nyelvű műsoridőt (az RTVS 

nemzetiségi műsorainak igazgatója egyébként Lovász Attila), ezért ő nem hajlandó befizetni a rá eső havi, kötelező szolgáltatási 

díjat…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  

Vélemény: Van-e jogunk megsértődni, ha velünk ijesztgetnek? 

A szlovák liberális sajtó egy része úgy próbálja észhez téríteni az oroszokkal szimpatizáló közvéleményt, hogy párhuzamot von 

Felvidék Magyarországhoz csatolásával. De mindent megtettünk azért, hogy ez a kérdés fel se merüljön? A magyar közéletben, úgy 

a magyarországiban mint a szlovákiaiban, komoly hagyományai vannak a sérelempolitizálásnak. [….] Jómagam is erős túlzásnak 

éreztem a kettős állampolgársággal kapcsolatos hisztit, amikor többek között a volt külügyminiszter, az egyébként egyáltalán nem 

liberális Miroslav Lajčák is a 2008-as Dél-Oszétiát látta megvalósulni a Felvidéken. Értsd: az orosz félhez hasonlóan a magyarok 

is csak a saját állampolgáraik védelmét kívánnák biztosítani a szomszédos állam területén…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

Kötetbemutató Kassán 

Egy feledett bútor: a szuszék. Ma már ez a bútordarab eltűnt, hiszen a lakások teljesen átalakultak. kellemesen meglepett, hogy 

Makoldi Sándor kutatta ennek az ősrégi bútordarabnak az eredetét és jelentőségét. Örömmel mentem a könyvbemutatóra, a kassai 

Márai Stúdiószínpad termébe, a Medvesalja PT és a Csemadok Városi Választmánya szervezésében. […] Makoldi Sándor: 

Szuszékokra rótt üzenet (Ősi bátorunk, az ácsolt láda jelei), Debrecenben, 2021-ben megjelent míves munka alapvetően fontos, mert 

a „főleg geometrikus – elvont jeleinek értelmezésével eddig alig foglalkozott a szakma. […] Kassán Pap Gábor mutatta be a kötetet. 

[…] Ezután a 344 oldalas kötet szerzőjét mutatta be barátjaként, aki 2017-ben távozott az élők sorából. Tehát ezt a könyvet mint 

végzett néprajzkutató készítette. A szuszékokról írta a diplomamunkáját is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

16. századi régészeti lelet került elő a zselízi Comenius Gimnázium leltárából 

Évtizedek óta rejtőzhetett a zselízi gimnázium könyvtárának szekrényében egy 16. századi gerezdes buzogány maradványa. A 

gimnázium tanárainak bár régóta tudomása volt a leletről, de a nehezen felismerhető „vasdarabnak” eddig nem tanúsítottak 

különösebb figyelmet. A régészeti leletet minden bizonnyal Sípos Béla, a gimnázium egykori emblematikus tanára találhatta, mivel 

helytörténészi kutatásai során sok feltárással foglalkozott. A tanár özvegye, Sípos Ilonka néni valószínűsíti, hogy emlékei szerint 

férje Peszektergenye vagy Garamsalló kataszterében bukkanhatott az érdekes leletre, amit a gimnáziumban őrzött. A gimnázium 

történelemtanára, Kepka Márk vette elő most a tárgyat, hogy beazonosíttassa. […] Hidán Csaba, a Károli Egyetem hadtörténésze 

végezte el, aki előzetes vizsgálata alapján a török hódoltság idejére, a 16. századra datálja a tárgy eredetét…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk >  

Beszélgetés: Fóthy Zoltán, esperesplébános 

Közösség, részvétel, küldetés – a szinodális folyamat elindítása. A fenti jelszó jegyében kapcsolódtak be a Ferenc pápa által 2021 

októberében megnyitott „Szinódus 2021–2023 – Együtt az egyházért” című folyamatba a párkányi esperesi körzetben a katolikus 

plébániák, civil közösségek, egyének. Alig egy hónappal ezelőtt a plébániához tartozó Nána községben Fóthy Zoltán 

esperesplébános indította el fiatalokkal való találkozásokat, bevonva hívőket és érdeklődőket, majd Párkányban két hete online 

formában tartják megbeszéléseiket az érdeklődők, szintén az esperes jelenlétében. Fóthy Zoltán válaszolt kérdéseinkre. […] Nálunk 

eddig főként a fiatalabb családos felnőttek kapcsolódtak be a konzultációkba, akik felelősséget éreznek gyermekeik, családjaik 

jövője iránt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Múltidéző: Hetven éve született Soóky László, író 

Már két esztendeje eltávozott Soóky László esetében, aki életének utolsó másfél évtizedében hozta létre azt a jelentős – sőt túlzás 

nélkül kijelenthető, hogy meghatározó – életművet. Soóky László egy reformátusok lakta kis faluban, Búcson született 1952. február 

24-én. […] Soóky versei először egy antológiában (Megközelítések, 1980) jelentek meg egybegyűjtve, első önálló verskötete (D. I. 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/03/02/allam-vs-mede-ferenc-a-birosag-elott-miert-fizess-felvideki-magyarkent-a-szlovak-kozmedianak-ha-az-rtvs-nem-sugaroz-elegge-magyarul/
https://www.bumm.sk/velemeny/2022/02/23/huncuth-van-e-jogunk-megsertodni-ha-velunk-ijesztgetnek
https://felvidek.ma/2022/03/egy-feledett-butor-a-szuszek/
https://felvidek.ma/2022/03/fantasztikus-regeszeti-lelet-kerult-elo-a-zselizi-comenius-gimnazium-leltarabol/
https://felvidek.ma/2022/03/kozosseg-reszvetel-kuldetes-a-szinodalis-folyamat-elinditasa/
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DIASZPÓRA 

vándorlása) címmel 1982-ben hagyta el a nyomdát. […] Amikor két évvel ezelőtt örökre távozott, Varga Emese, a komáromi Jókai 

Színház egykori dramaturgja idézte fel Soóky László alakját és a közösen végzett munkát: 2015-ben kezdődött a 

munkakapcsolatunk, A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd volt az első munkánk. Ezt sok-sok beszélgetés, vita, véleménycsere 

előzte meg…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk >  

  

Vučić: Hatalmas nyomás nehezedik Szerbiára 

Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke kijelentette, hogy az elkövetkező időszakban kizárhatják Oroszországot az ENSZ-ből, ezután 

pedig lehetőség van az 1244-es rezolúció megváltoztatására és Koszovó elismerésére azon európai országoktól, amelyek ezt még 

nem tették meg. „Ez természetesen az albán lobbisták ötlete.  […] „Úgy gondolom, hogy ez csak a kezdet, és ezt szeretném 

elmondani Szerbia polgárainak. Hatalmas nyomás nehezedik országunkra az elkövetkező időszakban”, mondta Vučić. Az elnök 

kijelentette, hogy „több politikai csapda” vár Szerbiára az elkövetkező időszakban, emlékeztetve arra, hogy Pristina NATO-tagságra 

törekszik. „Szerbia rendkívül nehéz helyzetben van, és ma kevésbé értik meg Szerbia és népünk álláspontját, mint korábban 

bármikor”, mondta Vučić. […] Hogy Szerbia számára ez mit hozhat, arról Ricz András közgazdász beszélt a Közügyekben. […] 

„Lehet, hogy Szerbia lesz az egérút az uniós áruk számára Oroszország irányába…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

Kötetbemutató: A Kárpát-medencei népzenekutatók II. vajdasági találkozójának konferenciakötete 

Harmadik alkalommal szervezte meg a Farsangi Népzenei Találkozót Topolyán a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ. A 

rendezvény első részében bemutatták A zentai kertek alatt… A Kárpát-medencei népzenekutatók II. vajdasági találkozójának 

konferenciakötete Bodor Anikó és Kiss Lajos tiszteletére című kiadványt, melyet fotókiállítás is kísért. A kötetet a szerkesztők, 

Kónya Sándor néprajzkutató és Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa ismertették. […] A 

könyvbemutató után vajdasági népdalénekesek, népdalcsoportok, zenekarok és zenészek mutatkoztak be. A színházteremben 

tizenegy hangulatos produkciót láthatott a közönség…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Bolyai-szobrot avattak Zentán 

Új formát öltött a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium egyik névadójának, Bolyai Farkas matematikusnak a mellszobra, 

mely az intézmény udvarán áll már több mint egy évtizede. A szobrot ünnepélyes keretek között leplezték le. […] Közel 250, 

Vajdaság különböző szegletéből érkezett diák oktatása zajlik jelenleg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, ahol 

matematikai, számítástechnikai és képzőművészeti szakon folyik a tehetséggondozás…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Zsáki István topolyai festőművész életmű kiállításának zárórendezényén mutatta be legújabb alkotásait 

Zsáki István hat évtized alkotómunka után is aktív, sőt a tavaly szeptemberben megnyílt életmű kiállítás ünnepélyes lezárására új 

alkotások kerültek a topolyai múzeum falaira. […] Három szempontból is rendhagyó volt a nagyszabású, több mint félszáz 

olajfestményt felvonultató kiállítás záróeseménye. Topolya Község Múzeumának emeleti termeit kitöltő visszatekintő kiállítás 

záróeseménye ugyanis a művész nyolcvanadik születésnapja köré szerveződött.[…] Mint ismeretes, Zsáki István több mint tíz éven 

át, 2020-ig vezette a Topolyai Művésztelepet, arról is beszélt, milyen a kapcsolata a fiatal művészgenerációval…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Sikerrel ért véget a magyar irodalom amerikai turnéja 

Sikeres rendezvényeken és az ország egészére kiterjedő médiareprezentációval mutatkozott be az Amerikai Egyesült Államokban 

a The Continental Literary Magazine, a Petőfi Kulturális Ügynökség gondozásában megjelenő angol nyelvű irodalmi-közéleti 

folyóirat. A lap célja, hogy a magyar és a közép-európai irodalmat eljuttassa az amerikai piacra. Az első lapszámban a Noam 

Chomsky, Roxane Gay és Judith Newman mellett szerepel többek között Tóth Krisztina, Háy János, Szilasi László, Babarczy Eszter, 

a lengyel Agnieszka Wolny-Hamkało és Hubert Klimko-Dobrzaniecki, a szlovák Mila Haugová és a cseh Tomáš Zmeškal is. 

Február második felében egy majdnem kéthetes, sok állomásos bemutatókörútra indult az angolszász piacra szánt The Continental 

Literary Magazine című irodalmi-közéleti lap szerkesztősége. A The Continental az első olyan magyar kiadású lap, mely be tudott 

kerülni a Barnes and Noble és Books-A-Million (BAM!) könyvesbolthálózatába: az Amerikai Egyesült Államok 50 államának 611 

üzletében lehet megvásárolni…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >      Összeállította: Bóna László  

https://muzsa.sk/irodalom/elment-mielott-igazan-megbecsulhettuk-volna-hetven-eve-szuletett-sooky-laszlo
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31233/Vucic-Hatalmas-nyomas-nehezedik-Szerbiara.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/lehet-hogy-szerbia-lesz-az-egerut-az-unios-aruk-szamara-oroszorszag-iranyaba
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/lehet-hogy-szerbia-lesz-az-egerut-az-unios-aruk-szamara-oroszorszag-iranyaba
https://www.magyarszo.rs/hu/4865/vajdasag_topolya/260554/T%C3%A9lb%C3%BAcs%C3%BAztat%C3%A1s-vid%C3%A1m-n%C3%A9pdalokkal-dudan%C3%B3t%C3%A1val-farsang-topolya-topolyai-Kod%C3%A1ly-Zolt%C3%A1n-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/bolyai-szobrot-avattak-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/4866/kultura/260576/A-rajz-az-%C3%BAj-kih%C3%ADv%C3%A1s-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-topolya-Zs%C3%A1ki-Istv%C3%A1n.htm
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/03/02/sikerrel-ert-veget-a-magyar-irodalom-amerikai-turneja/

