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A VMAT tisztségviselő-választása 

A 2021 júniusában megválasztott Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Elnöksége (Bagi Ferenc, Barak Ottó, Csányi Erzsébet, 

Dudás Attila, Hózsa Éva, Kastori Rudolf, Lendák-Kabók Karolina, Lukity Tibor, Samu János, Sörös Zita, Takács Márta) 2022. 

március 5-én Újvidéken megválasztotta tisztségviselőit. Elnök: Csányi Erzsébet, Élő természettudományi alelnök: Barak Ottó, 

Élettelen természettudományi alelnök: Lukity Tibor…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Artes Liberales: Windhager-Geréd Erzsébet előadása 

Erdély egyházzenei téren is tündérkert. Geopolitikai elszigeteltsége és társadalmi összetétele miatt az egyházzene terén, akárcsak a 

néprajzban, megfigyelhető bizonyos konzerválódás. Habár nemzetközileg is értékes és fontos egyházzenei kincseket őriz, 

ellentétben Európa más országaival, nem rendelkezik alapos, összefüggő, több fokozatot lefedő, erre kiképzett szakemberek által 

vezetett egyházzenei intézménnyel, sem felekezeti, sem ökumenikus tekintetben. Az előadás visszatekint az utóbbi 200 év erdélyi 

egyházzenei képzésének történetére, bepillantást enged az aktuális helyzetbe, nem kerülve ki a problémák konkrét megnevezését 

sem, és igyekszik előremutató választ adni a címben feltett kérdésre. Előadó: Windhager-Geréd Erzsébet. Az előadás címe: Quo 

vadis, Educatio Musica Sacra Transsylvaniensis? Dátum: 2022. április 27. 18:00 óra…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

OnlineWorkshop: Cross-Cultural Politeness Research – New Vistas 

2022. április 8-án a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások 

Kutatóközpontja és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság egynapos angol nyelvű interdiszciplináris online workshopot szervez 

Perspectives in Human Sciences címmel. A workshop plenáris meghívottja Kádár Zoltán Dániel professzor, aki Cross-Cultural 

Politeness Research – New Vistas címmel tart előadást 2022. április 8-án 10:30-kor…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

 

Interjú: Túri László történelemtanár, diakónus  

A kígyósi Túri László diakónusként, lelki segítőként tevékenykedik vidékünkön, emellett tanárként a jövő generációjának 

kinevelésén munkálkodik. […] Kígyóson születtem, ma is ott élek. Tanulmányaimat a Kígyósi Általános Iskolában kezdtem, majd 

a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. Mindig is közel állt hozzám a történelem, így felvételiztem az 

Ungvári Nemzeti Egyetemre, majd a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájában abszolváltam. Jelenleg a 

kígyósi ifjúsági kört vezetem, emellett diakónus vagyok a beregszászi gyülekezetnél, valamint a beregszászi magyar gimnáziumban 

történelmet oktatok. […] Hogyan kapcsolódik össze az emberben a hit és a tudomány világa? – A világ azt hiszi, hogy ez két 

ellentétes terület, amelyek ütköznek. De ez nem így van…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Helyzetkép: Nagyszőlős 

A sok millió éve még vulkánként pöfékelő, ám rég kihunyt tüzű Fekete-hegy szélesen terpeszkedve magasodik a lábainál fekvő 

Nagyszőlős fölé, mely város Ugocsa vármegye egyik legkorábbi településeként született meg a XIII. században. Számos látnivalója 

közé tartozik a XIV. századi vár romantikus romja, a gótikus stílusú római katolikus templom – Kárpátalja legnagyobb egyhajós 

középkori temploma –, illetve a barokk stílusú Perényi-kastély. De milyen helyzetben van ma a város magyar közössége? […]Az 

1910-es népszámláláskor 7811 lakosából 5943-an voltak magyar, 1266-an ruszin, 540-en pedig német vagy jiddis anyanyelvűek. A 

II. világháború után azonban – vidékünk szinte mindegyik városának sorsában osztozva – itt is többségbe kerültek az ukránok. […] 

A legutóbbi, 2001-es népszámlálás szerint már csak a lakosság 26 százaléka vallotta magát magyarnak – fejti ki Kudron Zoltán, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke. […] Öt-hat éve megszaporodtak a 

városban az eladó családi házak, s azokat az Ukrajna belsejéből érkező személyek vásárolják fel…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. március 7. 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://kab.ro/hirek/hir/quo-vadis-educatio-musica-sacra-transsylvaniensis-windhager-gered-erzsebet-eloadasa-1354
https://kab.ro/hirek/hir/kadar-z-daniel-cross-cultural-politeness-research-new-vistas-1355
https://www.karpatinfo.net/2022/3/5/turi-laszlo-tortenelemtanar-es-diakonus-tudomany-es-hit-egysege-200056195
https://karpataljalap.net/2022/03/06/az-elvandorlastol-megmaradasig
https://karpataljalap.net/2022/03/06/az-elvandorlastol-megmaradasig


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Múltidéző: Ugocsa a századforduló Monarchiájában 

Orbán László, a Nagyberegi Református Líceum pedagógusa, jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A kutató Ugocsa történelmével foglalkozik disszertációjában, amiből most 

egy kis ízelítőt kaphatnak a Kárpáti Igaz Szó tudománynépszerűsítő rovatában. […] Ugocsa, talán midig is az egyik legkisebb 

területű (1213 km2) és a legjelentéktelenebb vármegyeként emlegetett közigazgatási egység volt Magyarországon belül. A róla 

szóló híressé vált mondás „Ugocsa nem koronáz!” a rendi ellenállás hiábavalóságának jelképe lett a mohácsi vész után, amikor I. 

Ferdinánd osztrák főherceg koronázásra hívta a magyar rendeket, s a legkisebb vármegye ezt megtagadta. […] A dualizmus idejének 

kulturális forgataga Nagyszőlősön is éreztette hatását. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ifjú Bartók Béla itt kezd el igazán 

érdeklődni a zene és a komponálás iránt, s kilenc évesen itt írja első darabját, majd 1892-ben a vármegyeháza nagytermében adja 

az első koncertjét…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Konferencia: Krasznahorka vára 2012-2022 

Krasznahorka vára 2012-2022 címmel nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a vár leégésének, egyben felújításának 10. 

évfordulója alkalmából 2022. március 3-án Rozsnyón. A Szlovák Nemzeti Múzeum és a Szlovák Nemzeti Múzeum - Betléri 

Múzeum szervezésében megvalósuló rendezvénynek a rozsnyói történelmi városháza ad otthont. Tekintettel arra, hogy a közelgő 

szomorú évforduló miatt nagy az érdeklődés Krasznahorka várának helyreállítása és közvetlen környezetének revitalizációja iránt, 

most egy nemzetközi szakmai konferencia keretében építészek, építőmérnökök, kutatók, tervezők, restaurátorok és más 

szakemberek ismertetik a gyakran zárt ajtók mögött lezajlott munka eredményeit. […] Máté Tímea, a Szlovák Nemzeti Múzeum - 

Betléri Múzeum igazgatója felidézte, 2012. március 10-én kitört tűzvész elpusztította Krasznahorka várának tetőszerkezeteit, illetve 

középkori részének belső tereit…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Gyászhír: Kováts Miklós, irodalmár és színháztörténész  

2022. március 2-án hosszú betegség után elhunyt Dr. Kováts Miklós nyugalmazott középiskolai tanár, irodalmár és színháztörténész. 

1936-ban született Kassán. Abaújnádasdon nevelkedett, majd a háború utáni zavaros években különböző magyarországi iskolákban 

tanult. 1950-ben az újraindított kassai ipari első magyar osztályának diákja lett, s 1954-ben érettségizett le. 1959-ben a pozsonyi 

Pedagógiai Főiskolán magyar–történelem szakos tanári oklevelet szerzett. […] Figyelme kiterjedt a színháztörténet területére, e 

témában szerzett bölcsész doktori diplomát is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Recenzió: Az átmenettől a bizonyosságig 

Simon Attila, az MTA külső tagja jó ideje a felvidéki magyar történésztársadalom egyik legismertebb és legtermékenyebb tagja. A 

Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójának kutatási témái döntően közösségünk általános története és ennek kiemelt sorsfordulói 

– a huszadik századi történelem gyakran tényleges fordulópontjai és átmeneti időszakai, legyen szó a rendszerváltás és a 

csehszlovákiai magyarok történetéről, az első bécsi döntésről és következményeiről, a hét évig tartó „magyar időkről”, vagy – ahogy 

ezúttal – az 1918–19-es impériumváltás sok szempontú bemutatásáról. […] Simon Attila örvendetesen minden szempontból 

„korszerűtlen”: munkáiban ugyanis nemcsak igyekszik elkerülni az egyoldalú megítélésnek ezeket a csapdáit, hanem emellett 

előszeretettel bontja le az „elvárt” és rögzült értelmezési sémákat is. Ahogy fogalmaz: „[t]örténelmünk tele van tehetséges és 

tehetségtelen, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy egy ország vezetésére alkalmas és kevéssé alkalmas politikusokkal. Károlyit, 

miképp Horthyt is az utóbbiak közé sorolom, de azt egyikük esetében sem vonom kétségbe, hogy az ország és a nemzet érdekében 

akartak cselekedni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Múltidéző: Léva város híres szülöttei és mai emlékezetük 

A lévai Regionális Művelődési Központ életjubileuma alkalmából egy míves kétnyelvű kiadvánnyal köszöntötte Mészáros Lajos 

fotográfust. Léva fotókrónikásának nyolcvanadik életéve kapcsán a művelődési intézet tárlattal is kedveskedett az ünnepeltnek. […] 

Léva egyik leghíresebb szülötte Kittenberger Kálmán. Szerény körülmények között élő kisiparoscsaládban látta meg a napvilágot 

1881. október 10-én. Léva után a budapesti tanárképző diákjaként is kamatoztatta ezt a tudást, kisebb munkákat vállalt a Magyar 

Nemzeti Múzeum Állattani Osztályán. […] Hat ízben járt e fekete kontinensen, ahol összesen 16 évet töltött el, tanulmányozva a 

vidék természeti adottságait, állatvilágát, de foglalkoztatta őt a helyi lakosság kultúrája, életmódja is. Kutatómunkájának 

eredményeként a Magyar Nemzeti Múzeum állattani gyűjteménye 60 ezer példánnyal bővült. […] Halála után sem feledkeztek meg 

róla szülőhelyén, több rendezvény méltatta a nagy zoológus munkásságát, természettudományos tevékenységét. Az 1995-ben 

https://kiszo.net/2022/03/02/ugocsa-a-szazadfordulo-monarchiajaban-avagy-a-boldog-bekeidok-esszenciaja-1890-1914/
https://ma7.sk/tajaink/krasznahorka-vara-2012-2022-nemzetkozi-konferencia-rozsnyon
https://ma7.sk/tajaink/elhunyt-a-kassai-ipari-legendas-tanara
https://ujszo.com/szalon/az-atmenettol-a-bizonyossagig


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

megalakult helyi cserkészcsapat az ő nevét vette fel, 2001 óta az az utca is viseli, amelyben egykori iskolája ma is áll…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

  

Videó: Jogászkonferenciát tartottak a zentai Városháza dísztermében 

Jogászkonferenciát tartottak a zentai Városháza dísztermében. A Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja címmel 

szervezte meg az eseményt, amelyen szerbiai és magyarországi előadók tolmácsolásában hallgathattak előadásokat a meghívottak. 

[…] A konferencián Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karának intézetvezető egyetemi tanára is előadását 

tartott, aki elmondta: „A bírósági reformok egész Európában rendkívül fontosak, és azt látjuk, hogy egy útkeresés folyik szinte 

minden országban, ez nem csupán a közép-kelet-európai poszt szocialista országokra jellemző, hanem Nyugat-Európában is azt 

látjuk, hogy mindenhol egyfajta kísérletezés folyik, hogy hogyan lehet a bíróságokat igazgatni, hogyan érdemes, a bírákat hogyan 

lehet kiválasztani, a különböző hatalmi ágak szerepe ebben mekkora legyen.” […] A Vajdasági Magyar Jogász Egylet egyébként 

2016-ban alakult meg és jelenleg több mint 160 tagot számlál…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Várady Tibor Népellenes mosoly című könyvét mutatták be Topolyán 

Várady Tibor az MTA külső köztestületének tagja, nemzetközi jogász Népellenes mosoly című kötetét mutatták be csütörtök este a 

topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár padlástermében. A szerzővel Virág Gábor, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója beszélgetett. 

Várady Tibornak ez a negyedik olyan kötete, amelynek alapjául családja több mint 120 éven át működő ügyvédi irodájának periratai 

szolgáltak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Könyvbemutató Verbászon 

Irena Simon nyugalmazott szerbtanárnő első regényét, a Sanjajući šeboje, azaz a Sárgaviolákról álmodva címűt mutatták be a 

verbászi könyvtárban. A regény a verbászi gimnázium lázadó tizenhét éves tanulójának történetével kezdődik, önéletrajzi ihletésű, 

szól az élet szép és tragikus eseményeiről is. A tanárnő horvát és cseh szülőktől származik, elmondása szerint gyermekként az utcán 

tanult meg magyarul. A 70-es, 80-as években Verbászon még létező magyar osztályoknak tanított szerb-horvát nyelvet. Azt mondja, 

a regény helyszínét adó ötven évvel ezelőtti Verbász nagyon megváltozott…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Megnyílt a Nemzetközi Könyvvásár és a 26. Art Expo az Újvidéki Vásáron 

Idén március 3-a és 10-e között rendezik meg az újvidéki Nemzetközi Könyvvásárt és a 26. Nemzetközi Művészeti Kiállítást, az 

Art Expót az Újvidéki Vásár csarnokában. A könyvvásáron a régió kiadói állítanak ki, a nemzeti közösségek nyelvén megjelent 

művekkel is találkozhatnak az érdeklődők. […] A vásárral egy időben tarjuk meg a Lélekvándorlás (Seobe duša) című irodalmi 

programsorozatot az Újvidék – Európa Kulturális Fővárosa Alapítvány szervezésében, melynek keretében a látogatóknak 

lehetőségünk lesz egy-egy könyvön keresztül megismerkedni az újvidéki kortárs irodalommal. […] Dragana Milošević tartományi 

művelődési, tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkár is köszöntötte a vásár résztvevőit. Kiemelte, a vásár keretében bemutatjuk 

[…] a nemzeti kisebbségek kulturális intézeteinek kiadói tevékenységét is, amely kiemelten fontos identitásuk megőrzése és 

fejlesztése szempontjából, valamint bemutatják a tartomány által alapított intézmények könyveit is, mint a Szerb Nemzeti Színház, 

a Vajdasági Levéltár, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet kiadványait…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Könyv született a kucorai katolikus templom életéről 

Könyvbemutatót tartottak a kucorai római katolikus templom történetéről. A Verbász községhez tartozó Kucora ruszin, horvát, szerb 

és magyar lakta falu. A háromharangos római katolikus templom 1859-ben épült és a Mindenszentek nevet kapta. Szabadi Károly, 

verbászi plébános tartja a szentmiséket, félig magyar, félig horvát nyelven. […]  „Különlegessége, hogy mint magyar templomot 

építették és a környéken nem volt másik, csak Kúlán, ahol a többség németül beszélt. […] A településen a ruszin lakosok voltak 

többségben. A legutóbbi népszámlálás szerint a 4300 lakosból mindössze 354-en beszélnek magyarul… […] A kucorai templomról 

szóló könyv Anto Nedić tollából íródott horvát nyelven…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

A muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület hét és fél évtizedes munkájáért részesült Plakett díjban 

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli az idén a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A jeles jubileum alkalmából 

október végén vagy november elején ünnepi műsort mutatnak be az egyesület színháztermében. A Vajdasági Magyar Művelődési 

https://felvidek.ma/2022/03/egy-igazi-levai-lokalpatriota/
https://vasarnap.com/nezet/tisztelik-emlekuket-koperta?utm_source=website&utm_campaign=legfrissebb_cikkek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-igazsagugy-reformja
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/varady-tibor-konyvbemutatoja-topolyan
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/s%C3%A1rgaviol%C3%A1kr%C3%B3l-%C3%A1lmodva-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-verb%C3%A1szon_1320416.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4866/kultura/260612/Irodalom-zene-k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet-%C3%BAjvid%C3%A9k-Nemzetk%C3%B6zi-K%C3%B6nyvv%C3%A1s%C3%A1r-Art-Expo.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/konyv-szuletett-kucorai-katolikus-templom-eleterol


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Szövetség pedig Plakett díjjal tüntette ki a bánáti egyesületet a hét és fél évtizedes, a szórványban kifejtett állhatatos közösségi 

munkájáért. […] A Magyar Állami Kincstár 1890-ben telepített 420 katolikus családot a Nagybecskerek déli peremén fekvő kietlen 

pusztára. […] Nagybecskereken a második világháború után alakult meg a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesület, a Petőfi 

Művelődési Egyesület előde, meséli Dobó József, a Petőfi Sándor MME elnöke…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

A Kaponyai csatára emlékeztek 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc során lezajlott Kaponyai csata tiszteletére szervezett megemlékezést a bajmoki 

Dózsa György Magyar Művelődési Központ és a helyi Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság vasárnap délután…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Gábor Bélának, a Zsidlic egykori tanárának a munkásságát méltatták 

Talán kevesen tudják, de a kolozsvári Zsidó Líceum (Zsidlic) egykori tanárának, Gábor Bélának (1911–1993) nevéhez fűződik az 

iskolarendszerű kiállítás-, kirakatrendezői és dekoratőr képzés megteremtése Magyarországon. Lánya, Gábor Judit két év munkája 

nyomán feldolgozta apja hagyatékát. Az összegyűjtött dokumentumok és fotók alapján, Gábor Béla születésének 110. évfordulója 

alkalmából a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) kiállítással emlékezett meg a geometria- és művészrajz-

szakos pedagógus iskolateremtő munkásságáról. […] A megnyitóval egy napon jelent meg a Kirakat és kiállítás a kezdetektől című, 

Gábor Béla életéről, munkásságáról szóló kiadvány is…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

29. Tudományos Diákköri Konferencia 

Május 11–14. között tartják meg a 29. Tudományos Diákköri Konferenciát, a TDK-t. A 29. diákköri konferenciáról Pál Endre 

főszervezőt kérdeztük. […]  Milyen lesz az idei TDK? – Kezdeném azzal, hogy 29. alkalommal szervezzük meg a Tudományos 

Diákköri Konferenciát, tehát az esemény nagy múltra tekint vissza. Az elmúlt két év online, illetve hibrid formáját rendhagyónak 

nevezném. Reménykedünk, hogy idén visszatérhetünk a gyökerekhez, azaz a hagyományos, fizikai jelenléttel történő 

eseményhez…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A Látó szerkesztői Szászrégenben 

Február 28-án a Petru Maior városi könyvtár és a Humana Regun Egyesület szervezésében – a magyar sajtó napjának előzeteseként 

– a Látó szépirodalmi folyóiratot és szerkesztőit ismerhették meg a szászrégeniek. Vendégeink voltak: Codău Annamária, Demény 

Péter, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Szabó Róbert Csaba és Vida Gábor.  A jelenlévőket Menyei Ildikó könyvtáros, a Humana 

Regun Egyesület elnöke Batsányi János A látó című versével köszöntötte.  Ezután Vida Gábor, az irodalmi folyóirat főszerkesztője 

vette át a szót. Elmondta, hogy a folyóiratot 1989 decemberében alapították az Igaz Szó folytatásaként…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

Beszélgetés: Farkas Árpád köztünk járt 

A tavaly elhunyt Farkas Árpádra emlékeztek kedd este Baróton tisztelői. A művelődési ház vendége néhai főszerkesztőnk lánya, 

Farkas Réka és unokája, Kali Ágnes költő volt. Az est házigazdája, Benedek-Huszár János polgármester felvetéseire válaszolva a 

családtagok többek közt arról vallottak, milyen hatással volt gyerekkorukra és fiatalságukra, hogy otthonuk kicsit az erdélyi magyar 

irodalom átjáróháza is volt, s hogy Farkas Árpád volt-e hatással az utódok pályaválasztására és világlátására. […] Milyen volt Farkas 

Árpád lányának lenni? – szegezte a kérdést Benedek-Huszár János Farkas Rékának. Egyértelmű válasz nem volt: hol jó, hol rossz, 

hol könnyű, hol nehéz. Gyereknevelés a szó szoros értelmében nem volt – mindig azt mondta, nem kell nevelni a gyereket, mert az 

nő magától is –, de azért komoly elvárásait és értékítéletét gyerekeibe ültette. Az viszont elmondható, hogy élményt jelentett 

környezetében felnőni…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kortárs Magyar Dráma díjat kapott Sebestyén Aba és Barabás Olga 

Nemrég röppent fel a hír, hogy Sebestyén Aba színművész, rendező és Barabás Olga rendező, dramaturg Kortárs Magyar Dráma 

díjat kapott a Sebestyén Aba által alapított és vezetett Yorick Stúdió Lázadni veletek akartam című előadásáért. Persze ennél sokkal 

többet mesél és nyújt nekünk a különleges látványvilágú előadás, amely titkok, tudatszintek és tragédiák rétegződésein húz le a 

mélybe a lelki katarzisig. A díj kapcsán Sebestyén Abával beszélgettünk arról, hogy mit jelent számára, számukra a budapesti 

Rózsavölgyi Szalonban február 24-én átadott kitüntetés…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4867/kultura/260688/Kapaszkod%C3%B3-a-v%C3%A9geken-Muzslya-Pet%C5%91fi-S%C3%A1ndor-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-Egyes%C3%BClet.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kaponyai-csatara-emlekeztek
http://szabadsag.ro/-/-a-kiallitas-haromdimenzios-kommunikacio-amely-a-tajekoztatast-szolgalja-
https://www.e-nepujsag.ro/articles/vissza-a-hagyomanyokhoz
https://www.e-nepujsag.ro/articles/regenlato
https://www.3szek.ro/load/cikk/148248/farkas-arpad-koztunk-jart
https://www.e-nepujsag.ro/articles/eros-regenybol-emlekezetes-adaptacio
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Tévésorozat készül Móricz Zsigmond Tündérkert című művéből 

Történelmi-politikai thrillersorozat készül a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával Móricz Zsigmond Tündérkert című művéből, 

amelyben a 17. századi Erdély politikai és társadalmi világa elevenedik meg Bethlen Gábor és Báthory Gábor életének 

bemutatásával. […] Két történelmi hős egymást keresztező útja körül rajzolódik ki Móricz Zsigmond Tündérkertjében a 17. századi 

Erdély. „A mester és a tanítvány, a nyugodt erő és a féktelen szenvedély, a hűséges férj és a csapodár szerető, a megfontolt politikus 

és a lánglelkű fejedelem: Bethlen és Báthory. Két ellentétes személyiség harca Erdély vezetéséért, egy nő szerelméért és a magyarság 

megmaradásáért” – olvasható a film szinopszisában…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Tisztújítás előtt a Népcsoporttanács 

A Magyar Népcsoporttanács 16 tagból áll. Ebből 8 tagot a politikai pártok és az egyházak, 8-at a magyar szervezetek jelölnek. 

Területileg pedig 8-an Burgenlandból, 8-an Bécsből érkeznek a testületbe. Az egyesületi küldöttekre a burgenlandi és a bécsi 

magyarság összesen 12, a Kancellária által reprezentatívnak elismert szervezete tehet javaslatot. Egy egyesület három-három nevet 

javasolhat, a Kancellária pedig a legtöbb jelölést kapott küldöttekből állítja össze a tanács névsorát. Hollós József, a Magyar 

Népcsoporttanács elnöke a jelölési folyamatról és a tanács előtt álló feladatokról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Új projekt az Imre Samu Nyelvi Intézetnél 

Oktatáskutatási terminológiai gyűjtésen dolgozik jelenleg az Imre Samu Nyelvi Intézet. A projekt az osztrák iskolarendszerben való 

tájékozódáshoz szeretne segítséget nyújtani az Ausztriába költöző magyarok számára. […] Az alsóőri UMIZ keretein belül működő 

Imre Samu Nyelvi Intézet idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. […] Szoták Szilvia az Imre Samu Nyelvi Intézet új 

projektjéről: „Az lenne ennek a célja és hasznosíthatósága, hogy könnyedén el tudjanak igazodni a szülők, és például meg tudják 

majd keresni ebben a terminológiai útmutatóban, hogy mi is az a Schularbeit. […] Gondolok itt például arra is, hogy az Őrvidéken 

vagy egyáltalán Ausztriában a magyart hányféle módon tudja tanulni a diák, akárcsak idegen nyelvként, anyanyelvként.“ – tette 

hozzá a nyelvész…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Magyar művész a Q21 AIR programban 

Két hónapig volt ösztöndíjasként Bécsben az a magyar Süveges Rita festőművész, akinek a kutatási területének témája a klíma- és 

ökológiai válság egy sajátságos nézőpontból. Az ez idő alatt elért eredményeket a készülő doktori disszertációjához is fel akarja 

majd használni. […] A Süveges Rita által vizsgált téma egyik ága a geoengineering, azaz a geomérnökség, amely bolygószintű ipari 

technológiai innovációk bevezetését jelenti: légköri folyamatok módosítása, az óceánok savasodásának megállítása vagy a 

legismertebb: a szén-dioxid légkörből való kinyerésének terve. A geomérnökség nem teljesen új keletű, például régóta küzdenek a 

jégeső ellen olyan módon, hogy ezüst-jodidot permeteznek a felhőkbe, amely vízcseppekre bontja szét a jeget, így az nem károsítja 

a termést…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Gerendás Beáta felvidéki drámadíja 

Megosztott második díjat nyert a felvidéki Dialóg nonprofit szervezet szlovákiai magyar szerzők számára kiírt, Dráma ’21 címmel 

megrendezett pályázatán Gerendás Beáta darabja, a „Jedermann tesztel“ […] A Bécsben élő szerző a leghíresebb középkori 

moralitásjátékot értelmezte át napjaink viszonyaira. A „Jedermann testet főszereplője a bécsi Praterben tesztutcát működtető gazdag 

Jedermann, akit a halál és az ördög is megkörnyékez, amit azonban az Isten sem nézhet tétlenül. „Azért Trash, mert elfordítva van 

benne sok minden, elviccelve, összekeverve csomó más dologgal, tehát nem csak a Jedermennról szól ez.“ nyilatkozta korábban 

Gerendás Beáta az elkészült darabról. A moralitásjáték, mint műfaj a középkori dráma egyik legelterjedtebb műfaja volt. Az 

általában didaktikusan megformált darabok mindig egy-egy erényt állítottak a középpontba, jól illettek így a kor keresztény 

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

 

MMISZ: új elnökkel és új ötletekkel 

Múlt szombaton tartotta meg éves közgyűlését a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ). A tavalyi évre szóló beszámolók 

ismertetése mellett elfogadták a 2022-es terveket is. Az egyben tisztújító közgyűlésen új elnököt, igazgatótanácsot, valamint 

ellenőrzőbizottságot is választottak. Az MMISZ elnöki posztjára Ftičar Ines, az eddigi titkár került, a titkári feladatokat pedig Horvat 

Amanda végzi. Varga Teodor, aki négy évig vezette a közel 160 tagú szervezetet, beszámolójában a tavalyi év mellett röviden 

felvázolta teljes mandátumának a történéseit, kitérve a szervezet kezdeti éveire is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

https://maszol.ro/kultura/Tevesorozat-keszul-Moricz-Zsigmond-Tunderkert-cimu-muvebol
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3145499/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3146197/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3146201/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3145581/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11885-mmisz-%C3%BAj-eln%C3%B6kkel-%C3%A9s-%C3%BAj-%C3%B6tletekkel.html


HORVÁTORSZÁG 

Podcast: Megjelent a Muravidéki Múzeum új tanulmánykötete 

A Zbornik című kiadvány 27. számának témája a táplálkozástörténet a Mura- és a Rába-vidéken. A muraszombati Muravidéki 

Múzeum március 2-án, délelőtti sajtótájékoztatón mutatta be az intézmény kiadványát. A Zbornik cím alatt megjelenő 

tanulmánykötet immár 32 éves múlttal bír, amelyben eddig 292 szerző publikált. A legutóbbi szám a szélesebb értelemben vett 

Mura- és Rába-vidék táplálkozástörténetét dolgozza fel…” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > 

Podcast: Molnár G. Bíborka, a Ljubljanai Liszt Intézet igazgatója ismerteti Barcsay mester kiállítását 

A múlt héten Rejtő Jenő: Úrilány szobát keres című darabját láthatta a közönség a Turay Ida Színház társulatának előadásában. […] 

A podcastban Gerebic Betina Mikó István rendezővel és Pásztor Máté színésszel beszélget, majd Molnár G. Bíborka, a Ljubljanai 

Liszt Intézet igazgatója szól a csütörtökön este megnyíló Barcsay mester és tanítványai című kiállításról [25:35-]…” Forrás: 

Rtvsli.slo: teljes cikk > 

Múltidéző: Szúnyogh Sándor emlékére 

Szúnyogh Sándor (1942 – 1998) muravidéki magyar költő, újságíró-szerkesztő, fordító, kultúraszervező, a kultúra mindenese – 

ahogy nevezni is szokták – március 3-án lenne 80 éves. Több mint húsz évig, az 1970-es évek elejétől az 1990-es évek első feléig a 

Népújság újságírójaként is követte a vidék kulturális és közéleti eseményeit, mondhatnánk az újság első professzionális 

szerkesztőségi gárdájának az oszlopos tagja volt. […] Költészetének elemzői szerint „korai halála meggátolta abban, hogy a 

töredékes, de mindig izgalmas szerelmi-szociális-közéleti, valamint a társadalmi igazságtalanságokat gyakran öniróniával és maró 

gúnnyal ábrázoló témákat hosszabb lélegzetű poémában rögzítse. Ennek egyik szép példája a Rendületlenül című többrészes vers, 

melyben a magyarság sorskérdéseit az európai gondolattal társítja, negatív tükröt tartva az öreg kontinens kultúrája elé…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

A Kisebbségi Tanács küldöttsége a horvát köztévé vezetőivel tárgyalt 

Az országos hatókörű Kisebbségi Tanács (KT) delegációja Aleksandar Tolnauer elnökkel az élen múlt csütörtökön a horvát köztévé, 

a HRT igazgatóságával tárgyalt. A találkozó témája a nemzeti kisebbségek jelenléte a Horvát Rádió és Televízió műsoraiban volt. 

[…] A megbeszélésen a KT képviselői azt sérelmezték, hogy a horvát köztévében és közrádióban nem kapnak kellő teret, figyelmet 

a nemzeti kisebbségek. Ez a HRT 2019 és 2020-as évre vonatkozó kimutatásából is jól látszik: 2019-ben összesen 5673 perc és 13 

másodpercnyi anyagot sugároztak a kisebbségeknek/kisebbségekről, ami az összes anyagnak csupán az 1,079%-a…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Politikum: Ülésezett a HMDK elnöksége 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) február 28-án, hétfőn tartotta meg soros elnökségi ülését. A 

tanácskozáson a legfontosabb politikai aktualitásokat vitatták meg. A HMDK bellyei médiaházának konferenciatermében tartott 

ülésen először a szervezet vezetőinek a beszámolói hangzottak el, majd pénzügyi jelentést is meghallgathattak a résztvevők…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Támogatják a magyar nyelvű oktatást Pélmonostoron 

 A Pélmonostor városi Magyar Kisebbségi Önkormányzat idén is megvásárolta a helybéli általános iskolába magyar 

anyanyelvápolásra járó diákok számára a magyar nyelv tanulásához szükséges tankönyveket. Merki Ferenc, a „tanító bácsi”, az 

iskolaigazgató, az egykori HMSZ elnöke tanügyi tanácsosként 1967-ben kezdte szervezni az ún. anyanyelvápolást Horvátországban, 

külön hangsúlyt fektetve a szórványvidékekre. […] Jelenleg 25 intézményben több mint 500 diák jár anyanyelvápolásra…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Kopács: kétnapos pedagógus-továbbképzés-nek adott otthont az ifjúsági központ 

A Köznevelési és Oktatási Ügynökség eszéki irodája és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közös szervezésében egy 

kétnapos továbbképzésre került sor horvátországi magyar pedagógusok részére, ahol a vizuális neveléssel kapcsolatos 

foglalkozásokat a berettyóújfalui (Magyarország) Igazgyöngy Alapítvány két vezetője tartotta a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági 

Központban…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

 

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/megjelent-a-pomurski-muzej-muravideki-muzeum-uj-tanulmanykoetete/614274
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/szinjatek-szinpadon-es-az-eletben/614127
https://nepujsag.net/kultura/11886-sz%C3%BAnyogh-s%C3%A1ndor-eml%C3%A9k%C3%A9re.html
https://kepesujsag.com/a-kisebbsegi-tanacs-kuldottsege-a-horvat-kozteve-vezetoivel-targyalt/
https://kepesujsag.com/ulesezett-a-hmdk-elnoksege-2/
https://kepesujsag.com/tamogatjak-a-magyar-nyelvu-oktatast-a-varosban/
https://kepesujsag.com/kopacs-ketnapos-pedagogus-tovabbkepzes-nek-adott-otthont-az-ifjusagi-kozpont/


Magyarnyelv-tanfolyam indul a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) hétfőn, március 7-én indítja a magyarnyelv-tanfolyam tavaszi 

etapját. A résztvevők a hatvan alkalomból álló képzés végén, a sikeres vizsgát követően okleveles bizonylatot szereznek. Az eszéki 

magyar iskolaközpont felnőtteknek szervezett magyar nyelvtanfolyama évekig nagy népszerűségnek örvendett. Néhány évnyi 

szünet után, 2018-ban ismét beindították, miután sokan megkeresték az intézményt, akik munkájuk miatt vagy családi okokból 

szerettek volna magyarul tanulni…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

            Összeállította: Bóna László  

https://kepesujsag.com/magyarnyelv-tanfolyam-indul-a-kozpontban/

