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Gyászhír: Horváth István Tamás kémikus, az MTA külső tagja 

Horváth István Tamás 1953. augusztus 6-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari 

Technikumban végezte, okl. vegyészmérnök diplomáját 1977-ben, műszaki doktori címét 1979-ben szerezte a Veszprémi Vegyipari 

Egyetemen. […] Főbb kutatási területe a fémorganikus kémia és katalízis, reakciómechanizmusok vizsgálata, in situ spektroszkópia, 

valamint a zöld és fenntartható kémia. Kutatómunkáját 121 nemzetközi folyóiratcikk jegyzi, amelyekre a független idézetek száma 

több mint 9400. Munkáját fémjelezi tovább 22 szabadalom, 6 szerkeszett könyv, 34 könyvfejezet. […] Távozásával a kémikus 

közösség egy rendkívül becsületes és karizmatikus, a szakmája iránt elkötelezett társat veszített…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Konferencia: A magyar mint származási nyelv az USA-ban 

A Department of World Languages, Literatures, and Cultures, Cleveland State University magyar programja minden érdeklődőt 

szeretettel várja a magyar mint származási nyelv az USA-ban témakörben rendezett szociolingvisztikai nemzetközi online 

konferenciáján. A konferencia online, 2022. Március 26-án, magyar idő szerint 14:30-től lesz megtartva Zoom platformon, angol 

nyelven. […] A konferencián nyitóelőadását Kontra Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár, A Domus kuratórium elnöke tartja…” 

Forrás: Classohio.edu: teljes cikk >  

Videó: Haza és szülőföld vitaest. Az erdélyiség történeti alakzatai 

Erdély – Transsylvania önálló államiságának gondolata a Mohács utáni hatalmi viszonyok, a magyarság élni akarása és a régió 

sajátos közjogi rendszere következtében évszázadokon át jelen volt a fejedelemség politikai gondolkodásában. Az osztrák–magyar 

dualizmus korában felívelő transzilvanizmust sem 1920 előtt, sem azután nem támogatta az Erdély fölött rendelkező politikai 

hatalom. Mindvégig társtalan maradt. […] A beszélgetés részvevői: Filep Tamás Gusztáv, művelődéstörténész, az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Központ Kisebbségkutató Intézetének kutatója és K. Lengyel Zsolt történész, az MTA külső 

köztestületének tagja, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének oktatója. A beszélgetés moderátora: Szarka László történész, a 

Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa…” Forrás: Elkh.hu: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Orvostudományi konferencia Marosvásárhelyen 

2022. április 7-9 között Marosvásárhelyen kerül sor a világjárvány miatt 2020 óta halasztott XXX. Tudományos Ülésszakra, 

amelynek szervezője Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, társzervezője a KAB 

Orvostudományi Szakbizottsága. A konferencia ezúttal is lehetőséget nyújt majd az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti 

tudományok újdonságainak és főleg ezek gyakorlati vonatkozásainak a megismerésére…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

Előadás: Kádár Z. Dániel: 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 >  

  

Politikum: Egyes pártok azért játsszák el, hogy kisebbségiek, hogy könnyebben bejussanak a parlamentbe 

Az elmúlt két napban a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) háromszor tagadta meg a nemzeti kisebbségi státusz elismerését 

olyan pártok esetében, amelyek így próbálták meg kijátszani a törvényt. A pártok azért vesznek részt a kisebbségek „színeiben” a 

választásokon, mert ebben az esetben kétszer kevesebb aláírásra van szükségük a lista átadásakor, és egyúttal biztosítják a 

természetes küszöböt a parlamentbe jutáshoz…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 
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https://mta.hu/vii-osztaly/elhunyt-horvath-istvan-tamas-az-mta-kulso-tagja-112016
https://class.csuohio.edu/news/hsheritagelangus
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/03/haza-es-szulofold-az-erdelyiseg-torteneti-alakzatai
https://www.youtube.com/watch?v=xOxWCHPZlfE&ab_channel=RubiconT%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://kab.ro/hirek/hir/orvostudomanyi-konferencia-marosvasarhelyen-1358
https://kab.ro/hirek/hir/kadar-z-daniel-cross-cultural-politeness-research-new-vistas-1355
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31269/Egyes-partok-azert-jatsszak-el-hogy-kisebbsegiek-hogy-konnyebben-bejussanak-a-parlamentbe.html


Vajdaság szerte megemlékeztek a szabadságharc évfordulójára 

Már hagyományosan, ökumenikus istentisztelettel kezdődött a megemlékezés Bácskossuthfalván az 1848/49-es forradalomra és 

szabadságharcra a helybeli református templomban […] Istentisztelettel vette kezdetét a március 15-ei magyarittabéi központi 

ünnepség […] Nagybecskereken Szemere Pál honvédőrnagy emléktáblájánál gyűltek össze a helyi magyarság képviselői […] Az 

1848/49-es szabadságharcra emlékeztek a fiúkollégisták Muzslyán […] A Hegyesi csata emlékművénél koszorúztak […] A Petőfi-

domborműnél emlékezett a lukácsfalvi közösség […]  Magyarkanizsán is megemlékeztek […] Topolyán és […] Zentán is 

emlékezést tartottak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > 

teljes cikk 7 > teljes cikk 8 > teljes cikk 9 > teljes cikk 10 > 

Kötet: A labdarúgás múltja a Délvidéken 

Az oromi Kazi Zsolt, a TSC Magyarkanizsa Női Labdarúgóklub elnöke, hosszas gyűjtőmunkát követően 2021-ben adta ki A 

délvidéki foci elhallgatott időszaka – Bácska és Bánát labdarúgása 1941 és 1944 között című könyvét. Hosszú éveken keresztül nem 

volt szabad erről az időszakról beszélni, írni pedig főleg nem. Zsolti érdeklődését 2012-ben egy, az újságunkban is megjelent cikk 

keltette fel, amelyben egy tornatanár mesélt az Újvidéki Atlétikai Klub történetéről. Így indult hát a kutatómunkája 2012 

februárjában. Régi ismeretségünk révén, egy kellemes szombat délelőtt alkalmával beszélgettünk a könyv részleteiről. […] 1941 

áprilisában a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy a visszatért délvidéki területek fociklubjait integrálni szeretnék a 

magyar bajnoksági rendszerbe. Még ez év nyarán meghirdették az úgynevezett Hazatérés bajnokságot a bácskai labdarúgóklubok 

részére…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Bemutatták Révész Róbert Zentáról szóló fényképes kötetét 

Megjelent Révész Róbert Az idő ráncai – zentai anzixok című kötete, amelyet a kedden mutattak be a zentai Alkotóházban. […]A 

kötetben 200 kép található. Révész elmondta, mindezt egy három évig tartó fotózás előzte meg, és még egy év kellett, mire összeállt 

a könyv: Zentai épületekről, épületrészletekről, ablakrészletekről, kilincsekről, napsugaras oromzatokról, stukkókról, kis 

szobrocskákról, kovácsoltvasról készültek képek... Tehát mindarról, ami 100-120 évvel ezelőtt Zenta lényegét adta, hiszen ezek az 

épületek akkor épültek, illetve adja még most is…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Hangverseny a szenttamási Zsebszínházban 

A komolyzene kedvelői számára emlékezetes hangversenyt tartott a szenttamási Zsebszínházban március 15-én Vitkay-Kucsera 

Ágota újvidéki szopránénekesnő, az MTA külső köztestületének tagja, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára és Jelena 

Simonović-Kovačević zongoraművész. A multinacionális Vajdaság mikrokoszmosza (Mikrokosmos Vojvodine) című esten a 

soknemzetiségű Vajdaság zenei hagyományából csendültek fel énekek a vajdasági nemzeti közösségek nyelvén. […] A koncert 

előtt Vitkay-Kucsera Ágota szopránénekesnő lapunknak elmondta, Jelena Simonović-Kovačevićtyal nem első alkalommal mutatják 

be a Vajdaság mikrokoszmosza elnevezésű projektumot, amely keretében az itteni, de a más területekről is ideérkezett, és a 

Vajdaságban tevékenykedő zeneszerzők műveiből válogattak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Kiállítás a magyar diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból 

Topolya Község Múzeumában vasárnap 18 órakor megnyílik a magyar diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból 

összeállított kiállítás. A tárlatot Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója nyitja meg, az eseményen fellép a kolozsvári 

Ensemble Flauto Dolce. A Magyarság Háza 2021-ben ünnepelte fennállásának tízedik évfordulóját. A jubileumot kulturális 

fesztivál, az intézmény történetét bemutató kiállítás és képeskönyv, valamint a magyar diaszpóra képzőművészeinek válogatott 

alkotásaiból összeállított tárlat tette emlékezetessé. Az utóbbi mintegy negyven művész egy-egy munkáját tárja a közönség elé. 

Ezekkel a művekkel – az aktuális helyszín adottságaitól függő összeállításban – az érdeklődők találkozhatnak majd Afrikában, 

Amerikában, Ausztráliában, Ázsiában és Európában egyaránt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Ismét útnak indult a Szabadságharc előadás, amely Arany és Petőfi életét dolgozza fel 

Megtelt a nézőtér a bácsfeketehegyi Bányai János Emlékházban. Kálló Béla színész és Tóth Péter Lóránt versvándor Szabadságharc 

című előadását láthatta a közönség. A Szabadságharc című előadást 2018 óta játsszák. Kálló Bélát, szabadkai születésű, Jászai Mari-

díjas színészt Arany János szerepében láthatta a közönség. A darabot már több mint száz helyen előadták. Egyebek között a tengeren 

túl, Kanadában is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27447/Bacskossuthfalva-A-Kossuth-szobornal-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27446/Magyarittaben-a-Kossuth-szobornal-unnepelt-a-vajdasagi-magyarsag.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27445/Nagybecskereken-is-az-1848-49-es-szabadsagharcra-es-forradalomra-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27449/Az-1848-49-es-szabadsagharcra-emlekeztek-a-fiukollegistak-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27441/Megemlekezest-tartottak-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27444/Kishegyes-A-Hegyesi-csata-emlekmuvenel-koszoruztak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27443/A-Petofi-dombormunel-emlekezett-a-lukacsfalvi-kozosseg.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27442/Uj-tavaszok-napja-Az-1848-49-es-esemenyekre-emlekeztek-Magyarkanizsan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27440/Topolyan-az-1848-49-es-magyar-forradalom-es-szabadsagharc-evfordulojara-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27439/Zenta-Koszoruzas-es-emlekmusor-a-forradalom-tiszteletere.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4877/mellekletek_sportvilag/261357/A-labdar%C3%BAg%C3%A1s-m%C3%BAltja-a-D%C3%A9lvid%C3%A9ken-labdar%C3%BAg%C3%A1s-Sportvil%C3%A1g.htm
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/bemutatt%C3%A1k-r%C3%A9v%C3%A9sz-r%C3%B3bert-k%C3%B6tet%C3%A9t_1323414.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4877/kultura/261404/Vajdas%C3%A1g-mikrokozmosza-dr-Vitkay-Kucsera-%C3%81gota.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4877/vajdasag_topolya/261368/V%C3%A1logatott-alkot%C3%A1sok-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-Topoly%C3%A1n-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-topolya.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/arany-es-petofi-eletet-dolgozza-fel-szabadsagharc-cimu-eloadas


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Megszervezték a három Kárpát-medencei Torda találkozóját 

Megtartották a három Kárpát-medencei Torda találkozóját a Tordai Művelődési Napok keretében. A romániai Aranyostorda, a 

magyarországi Bihartorda és szerbiai Torda több éve testvérkapcsolatot ápolnak. A települések jelesebb napjain és ünnepségein 

közös találkozókat és barátkozásokat szerveznek mind a három országban…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Külügyminiszter: Románia kiáll Moldova Köztársaság szuverenitásáért és területi integritásáért 

Bogdan Aurescu külügyminiszter pénteken hangsúlyozta, hogy Románia "határozottan kiáll a Moldovai Köztársaság 

szuverenitásáért és területi integritásáért a nemzetközileg elismert határain belül". Transznisztria kérte a függetlensége elismerését. 

[…] A román külügyminiszter üdvözölte ugyanakkor, hogy Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke csütörtökön aláírta országa 

európai uniós csatlakozási kérelmét…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Egyre több külföldi kér ösztöndíjat Romániában 

Csaknem tízszer annyi pályázó jelentkezett idén a román külügyminisztérium által Európai Unión kívüli fiatalok számára 

meghirdetett felsőoktatási ösztöndíjra, mint tavaly, így a 2022–2023-as tanévre már majdnem 180-szoros a túljelentkezés – derült 

ki a tárca közleményéből. A román állami költségvetésből biztosított 250 ösztöndíjra a március 15-i határidőig 44 733 pályázatot 

adtak le. A pályázók számának ugrásszerű növekedése a pályázati rendszer digitalizálásával áll összefüggésben. A romániai 

ösztöndíjakra 145 országból adtak le pályázatokat: a „rangsorban” Afganisztán, Nigéria, Pakisztán, Indonézia és Haiti foglalják el 

az első helyeket. […] A romániai egyetemek több mint 10 ezer ukrajnai diákot tudnak fogadni – jelentette ki szerdán Klaus 

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

Törvénytervezet: Tehermentesítenék a színházakat fenntartó önkormányzatokat 

Költségvetésük függvényében új munkaerőt alkalmazhatnak azok a polgármesteri hivatalok, amelyek saját művelődési 

intézményeket tartanak fenn – számolt be a Krónikának Miklós Zoltán. A háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő 

törvényjavaslatát hétfőn este döntő kamaraként fogadta el az alsóház. […] A rendszer úgy működik, hogy minden év elején a 

prefektúra közli: egy önkormányzat a lakosság számával arányosan hány alkalmazottat foglalkoztathat. Eddig a városok által 

fenntartott művelődési intézmények munkatársait is beleszámolták az összlétszámba, emiatt pedig annyival kevesebb szakembert 

tudtak foglalkoztatni más területeken. […] A színházakat fenntartó közepes és kisvárosok, mint Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 

Székelyudvarhely és Szatmárnémeti, nagyobb mozgástérrel rendelkeznek az alkalmazás terén…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Erdély szerte megemlékeztek 1848/49 évfordulójára 

Főhajtás a véceri emlékműnél […] Istentisztelettel vette kezdetét a március 15-ei magyarittabéi központi ünnepség […] Fehér 

megyében mindenütt istentiszteletek és ünnepi műsorok keretében emlékeztek az 1848-as forradalomra  […] Két év kihagyás után 

idén a hagyományos keretek között zajlott a március 15-i ünnepség Kolozsváron […] Marosvásárhelyen a székely vértanúk 

emlékművénél kezdődött a megemlékezés […] Nyergestetőn, az 1848–49-es szabadságharc egyik utolsó helyszínén emlékeztek a 

174 évvel ezelőtti eseményekre Hargita megyében kedden délután…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

Recenzió: Földi István: Századelő az udvartereken 

Egy rendhagyó szociográfiát tart a kezében az olvasó, melyben az udvarteres székely kisváros, Kézdivásárhely 20. század eleji 

világa tárul elénk. Földi István időutazásra hív bennünket a céhes város bensőséges világába, útitársaivá szegődhetünk, hogy 

megismerjük, milyen is lehetett a település fénykorában. Rendhagyó szociográfia, mert a szerző gyermekkori emlékein, élményein 

keresztül elevenednek meg a vargaváros hétköznapjai, történetei, tradíciói, ugyanakkor forrásértékű munka is, melyet haszonnal 

forgathatnak azok is, akik Kézdivásárhely történetével szeretnének foglalkozni. „Élményei olyan mélyen vésődtek emlékezetébe, 

hogy felidézésükkel hitelesebb képet tárt elénk a város 20. század eleji életéről, mint bármely adatokkal telezsúfolt monográfia”– 

írja róla Incze László történész, muzeológus…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Soó Zöld Margit grafikus-, festőművész, illusztrátor 

Életének 91. évében március 8-án, kedden elhunyt Soó Zöld Margit Munkácsy-díjas grafikus-, festőművész, illusztrátor. Soó Zöld 

Margit 1931. július 9-én született Kolozsváron, középiskolai tanulmányait a kolozsvári 3-as számú Magyar Leánylíceumban 

https://www.rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/megszervezt%C3%A9k-a-h%C3%A1rom-k%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-torda-tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1t_1322695.html
http://szabadsag.ro/-/aurescu-romania-kiall-moldova-koztarsasag-szuverenitasaert-es-teruleti-integritasaert
https://kronikaonline.ro/belfold/egyre-tobb-a-kulfoldi-ker-osztondijat-romaniaban-a-legtobben-afganisztanbol-nigeriabol-es-pakisztanbol-jelentkeznek
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-a-romaniai-egyetemek-tobb-mint-10-ezer-ukrajnai-diakot-tudnak-fogadni
https://kronikaonline.ro/kultura/tehermentesitik-a-szinhazfenntarto-onkormanyzatokat
https://kronikaonline.ro/kultura/tehermentesitik-a-szinhazfenntarto-onkormanyzatokat
https://www.3szek.ro/load/cikk/148510/fohajtas-a-veceri-emlekmunel
http://szabadsag.ro/-/torockon-unnepelte-feher-megye-magyarsaga-marcius-15-et
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marcius-15-kolozsvaron-bszabadsagszereto-nemzet-vagyunkr
https://maszol.ro/belfold/Marcius-15-Marosvasarhely-a-remeny-es-a-jo-pelda-varosa
https://maszol.ro/belfold/A-bekeert-es-osszefogasert-szolaltak-fel-a-Nyerges-tetoi-megemlekezes-szonokai
https://www.3szek.ro/load/cikk/148419/foldi-istvan:-szazadelo-az-udvartereken-szekely-konyvtar


AUSZTRIA 

 

végezte, majd az Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán szerzett diplomát 1956-ban, Abodi Nagy Béla és 

Miklóssy Gábor tanítványaként. […] Meséskönyveket, versesköteteket, ifjúsági regényeket, tankönyveket illusztrált, az ő munkái 

szerepelnek többek között…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kossuth-díjat kapott Király László költő 

A nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége 

elismeréseként Kossuth-díjjal tüntették ki Király László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költőt, írót, műfordítót. Az elismerést 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában adták át március 14-én. Király 

László 1943. november 19-én született Sóváradon. A kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen szerzett orosz-magyar szakos 

diplomát. 1968 végétől az Utunk, 1990-től a Helikon szerkesztője, főszerkesztő-helyettese volt, jelenleg főmunkatársa…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Egy kolozsvári és egy debreceni kamaszlány levelezése a második világháború idején 

Vallasek Júlia irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, műfordító nagymamája lánykori relikviái között találta meg 

a Debrecenben, az 1940-es években keltezett leveleket, az ugyanebben az időszakban Kolozsváron írt naplót, illetve a felvételeket, 

amelyeknek nagy részét családtagok, barátok, néhányat pedig egy helyi fotóstúdió (Almási-Foto amatőr laboratóriuma, Kolozsvár, 

Mátyás király tér 22.) munkatársa készített. Ezekből közlünk részleteket, a hagyaték gondozójának bevezetőjével. […] Az 1940-es 

második bécsi döntést követő 1940-41-es iskolai évben levelezés kezdődött az észak-erdélyi iskolák és a megnőtt területű 

Magyarország iskoláinak növendékei között…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Koszorúzás március 15-én 

Csütörtökön, március 10-én tartja idén az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezve koszorúzással egybekötött 

megemlékezését az „Europa“-Club Bécsben. Megkoszorúzzák Bessenyei György mellszobrát majd a Collegium Hungaricumban 

tart előadást Arató György tanár. […] Ausztria Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bessenyei György - 

testőríró szobránál tartotta megemlékezését…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Bécsben élő magyar festőnők képeit mutatja be a Collegium Hungaricum 

A Nők Napja alkalmából, különleges hangulatú festészeti kiállítást nyitottak meg a bécsi Collegium Hungaricumban, Magyar 

festőnők Bécsben címmel. Bárány Anzelm Collegium Hungaricum igazgató, a női nemet kedvesen felköszöntő, lovagias szavai 

után, Somodari Péter, a Bécsi Filharmónikusok szólócsellistájának hangulatteremtő zenei pillanatai, majd Feledy Balázs, 

művészetkritikus laudációja következett…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Podcast: Megjelent az Őrség folyóirat legújabb száma 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kiadványának, az Őrségnek a legfrissebb számában ezúttal az alsóőri Szabó Ernő életútjával 

ismerkedhetnek meg az olvasók. A térség „Ernő bácsija“ a helyi hagyományőrzés egyik motorja volt, aki egyben a burgenlandi 

szíjgyártók utolsó képviselője, de színjátszóként és nótaénekesként is sokan ismerik.  […] Ahogy azt Prascsaics Carmen, a BMKE 

irodavezetője elmondta, a kiadvány szerkesztői ehhez az elmúlt évben személyes beszélgetéseken keresztül gyűjtöttek anyagot, mert 

a céljuk az volt, hogy Ernő bácsi saját szavain keresztül mesélje el tevékeny és sokszínű életét…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

Pázmány Péter emlékülés a 400 éves Pazmaneumban 

A Collegium Pazmanianum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet a 385 éve, éppen március 19-én elhunyt Pázmány Péter emlékére 

szervez magyar nyelvű emlékülést a bécsi Pázmáneum alapításának 400. évfordulójára emlékező programsorozat keretében. 

Szombaton 14:00 órától Pázmány irodalmi munkásságáról hallhatnak előadásokat az érdeklődők. „Pázmány Péter egy nagyon nagy 

hatású író volt. Kosztolányi Dezső azt mondta, hogy a magyar próza atyja. Egy fantasztikus életművet hagyott hátra. Éppen ezért 

érdemes erre a tevékenységére koncentrálni.“ – nyilatkozta Varga János a bécsi Collegium Pazmaneum rektora…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Író-olvasó találkozó Másréti Kató Zoltánnal 

A Bornemisza Péter Társaság székhelyén, a Capistrangasse 2/15 2022. március 18-án, pénteken 18:30-tól az Óraátállítás, az Ismeri 

Ön Freudot? és A sötétség közepe kötetek szerzőjével, Másréti Kató Zoltánnal a Bécsi Posta szerkesztőjével és a Bécsi Napló 

szerkesztőségi tagjával író-olvasó találkozót szerveznek…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

http://szabadsag.ro/-/meghalt-soo-zold-margit-grafikusmuvesz
http://szabadsag.ro/-/kossuth-dijat-kapott-kiraly-laszlo-kolto
https://maszol.ro/fotoriport/Tucsi-es-Nunci-igy-levelezett-egy-kolozsvari-es-egy-debreceni-kamaszlany-a-masodik-vilaghaboru-idejen
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3146687/
https://www.becsinaplo.eu/koszoruzas-marcius-15-en
https://www.becsinaplo.eu/magyar-festonok-becsben
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3146670/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3146670/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3147591/
https://www.becsinaplo.eu/iro-olvaso-talalkozo


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a Muravidéken 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Hodoson […] A márciusi ifjak és a honvédek, valamint Petőfi Sándor 

emléke előtt tisztelgett a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a domonkosfai faluotthonban […] Az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a muravidéki magyarság koszorúzással egybekötött központi megemlékezést 

tartott Lendván a Széchenyi- és Kossuth-emléktábláknál […] Az aradi emlékparkban tartották a megemlékezést Lentiben…” Forrás: 

Rtvslo.si: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Ismét felsőoktatási program a Muravidéken 

Március 18-án zárul le a beiratkozás a felsőoktatási intézményekbe. Az évente közel 16 ezer végzős szlovéniai diák idén is hét 

egyetem, illetve állami és koncessziós felsőoktatási intézmény valamivel több mint 440 tanulmányi programja közül választhat. 

Újdonság, hogy ősztől ismét államilag támogatott felsőoktatási tanulmányok megkezdésére – betegellátás – lesz lehetőség a 

Muravidéken is. A kilenc muravidéki középiskola végzős diákjainak a 2022/2023-as tanévben ismét lehetőségük lesz a 

tanulmányaikat nappali tagozaton folytatni a régióban is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Megjelent az Együtt-létben kétnyelvű kiadvány 

Március 15-ére megjelent a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) „Együtt-létben / V so-žitju” című 

kétnyelvű kiadványának második száma, mely a tavaly megjelent első részhez hasonlóan a napokban eljut minden háztartásba a 

kétnyelvű területen. Míg a tavalyi kiadványban az előző évek, illetve a következő időszak azon fontos történéseit, programjait, 

közszereplőit mutatták be, amelyek az MMÖNK-hoz kötődnek, valamint felölelték a különböző egyesületek tevékenységeit is, az 

aktuális kötet inkább fotóalbumszerűen, húsz témakörben mutatja be a nemzeti közösség megvalósított és folyamatban lévő 

projektjeit, beruházásait, fejlesztéseit. A kiadvány 6.400 példányban jelent…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Könyv-elő: Muratáj 

A Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat 33. évfolyamának összevont számában megszokott 

módon ismét több helyismereti írás jelent meg, elsősorban muravidéki magyar szerzőktől. Az állandó rovatok, a vers és líra, valamint 

kispróza (Bence Lajos, Zágorec-Csuka Judit, - mindketten az MTA külső köztestületének tagjai,  továbbá Berkes József, Koren 

Franc, Molnár Gábor, Pál Péter, Szomi Kralj Béla, Bobory Zoltán, Cár Jenő) mellett két évfordulós témáról olvashatunk több írást, 

illetve tanulmányt. Az egyik a 150 éves lendvai olvasókör évfordulójára vonatkozik, így a folyóirat hasábjain helyet kaptak az 

évforduló alkalmából tavaly októberben szervezett konferencián elhangzott előadások (Bence Lajos, Zágorec-Csuka Judit, Varga 

Ines és Soós Mihály) is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Kinevezték a beregszászi színház igazgatóját 

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke hivatalosan is kinevezte a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 

megbízott igazgatóját. A tisztségre kiírt pályázaton nyertes Sin Edina eddig is a beregszászi színházi élet szervezésének egyik 

motorja volt…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Március 15-re emlékeztek Kárpátalján 

A megye magyarlakta településein több helyen is néma főhajtással zajlottak a koszorúzások. […] Kárpátalján idén csendes 

koszorúzással emlékeztek meg a magyarok az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójáról. A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviselői és a megyénkbe akkreditált magyar diplomaták Munkácson, Beregszászban és 

Nagyszőlősön koszorúzták meg az emlékhelyeket. […]A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete 

és a Badalói Református Egyházközség közös szervezésében tartott megemlékezés a gyülekezeti közösségben zajlott…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Magas magyar állami kitüntetésekkel ismerték el három kárpátaljai művész munkásságát 

Szűcs Nelli Magyarország kiváló művésze lett, míg Nagy Zoltán Mihály Magyarország Babérkoszorúja díjat, Matl Péter pedig 

Munkácsy Mihály-díjat vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából Kásler Miklóstól, Magyarország emberi erőforrások 

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

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/koezoes-fellepessel-a-koezoes-cel-fele/615486
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-megkezdett-projekteket-befejezni-es-az-ujak-alapjait-lehelyezni/615675
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/legyen-mindenuett-beke-szabadsag-es-egyetertes/615793
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/megemlekezes-lentiben/615884
https://nepujsag.net/muravidek/11971-ism%C3%A9t-fels%C5%91oktat%C3%A1si-program-a-muravid%C3%A9ken.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11966-egy%C3%BCtt-l%C3%A9tben-v-so-%C5%BEitju-minden-h%C3%A1ztart%C3%A1sba-%20.html
https://nepujsag.net/kultura/11924-k%C3%B6nyv-el%C5%91-murat%C3%A1j-2.html
https://karpataljalap.net/2022/03/15/kineveztek-beregszaszi-szinhaz-igazgatojat
https://kiszo.net/2022/03/15/marcius-15-re-emlekeztek-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/03/15/marcius-15-karpataljan
https://karpataljalap.net/2022/03/15/az-1848-1849-es-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-badaloban
https://karpataljalap.net/2022/03/13/magas-magyar-allami-kituntetesekkel-ismertek-el-harom-karpataljai-muvesz-munkassagat
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A főváros hányatott sorsú szobrairól rendez kiállítást a Pozsonyi Kifli 

A „Tour de Pressburg – vándorló pozsonyi szobrok” a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás legújabb kültéri (pop-up) kiállítása. A 

pozsonyi vigadó (Redut) előtti tárlat a szobrok pozsonyi vándorlását, nemegyszer hányatott sorsát mutatja be. A szobrok 

áthelyezésének egy városban többféle oka lehet: az urbanisztikai koncepció megváltozása, hatalomváltás és politikai fordulat, de 

akár egy komolyabb polgári kezdeményezés is. Az utcák, terek nevének időnkénti változására a város lakói nem kapják fel a fejüket 

– és gyakran továbbra is régi, berögzült nevet használják. […] A kiállítás keretében bemutatásra kerül pozsonyi Petőfi-szobor, amely 

a Medikus-kertben található, és szó lesz a rakparton felállított, kultikus Mária Terézia-szoborcsoportról, amelyet 1921-ben 

elpusztított a Csehszlovák Légió. Később Milan Rastislav Štefánik emlékműve került a helyére, mögötte egy oszloppal, amelynek 

a tetején a Légiót szimbolizáló oroszlánszobor állt…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Előadás: A tavaszi hadjáratról Szencen 

A Szenci Városi Múzeum szervezésében Nagy-Luttenberger István történész tartott előadást. A vendéget Strešňák Gábor 

múzeumigazgató köszöntötte. A 2022. március 16-án megtartott előadás a nemzeti ünnepkörhöz kapcsolódott, hiszen az 1848-49-

es szabadságharcról szólt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Tóth László József Attila-díjas író a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült 

Tóth László József Attila-díjas író, költő, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Magyarországon és 

külhonban egyaránt nagyra értékelt, a magyar írásbeliség ápolását szolgáló írása elismeréseként vehette át a magas állami kitüntetést 

a Dunaszerdahelyen élő és alkotó Tóth László. A Kossuth-díjas Tőzsér Árpád, a Nemzet Művésze, Tóth Lászlót a hetvenedik 

születésnapjára írt laudációjában „intézménynek” nevezte, a „szlovákiai magyar írásbeliség intézményének”. Tóth László 

verskötetei, gyermekkönyvei, irodalmi esszéi és tanulmányai, továbbá naplókötetei és Tóth Árpád Műfordítói Díjjal jutalmazott 

irodalomközvetítői munkássága mellett 1970 és 2020 között írt színháztörténeteket, dokumentumgyűjteményeket adott ki a 

felvidéki magyarok 1945–1949 közötti üldöztetéséről, forrás- és szövegkiadásokat gondozott. Különböző antológiákat és 

szöveggyűjteményeket szerkesztett és jelentetett meg, négykötetes csehszlovákiai magyar művelődéstörténeti monográfiát 

szervezett. Regio címmel ma is létező kisebbségtudományi lapot alapított, alapítványt szervezett a kisebbségi tudományosság 

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

Három hölgy kapott érdemkeresztet 

Nemzeti ünnepünk alkalmából idén három hazai magyar hölgy vehette át az Áder János magyar államfő által adományozott Magyar 

Arany Érdemkereszt kitüntetéseket Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A rangos elismeréseket Pető Tibor, Magyarország 

szlovákiai nagykövete adta át Bárczi Zsófia, az MTA külső köztestületi tagjának, irodalmárnak, a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánjának, Keszegh Margitnak, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület 

elnökének, illetve Molnár Juditnak, a ma7 médiacsalád főszerkesztőjének…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Múltidéző: Egy település iskolaügyének változásai a két világháború közt 

Az első világháborút követő államfordulat után több faluban továbbra is a helyi egyházközség maradt az iskola fenntartója. Így volt 

ez Felsőtúron is. Igaz, a csehszlovák hatóságok megpróbálták hatalmukat kiterjeszteni a nem állami iskolákra is: kétnyelvűsítették 

az iskolai nyomtatványokat és bélyegzőket, bevezették a szlovák (csehszlovák) nyelv oktatását. Felsőtúron ezen kívül is történtek 

dolgok: emelkedett a tanulók létszáma, s így új osztályterem épült, az iskola pedig két tanerőssé vált. Ám megalakult a községben 

a szlovák iskola is, melynek azonban nem az egyház volt a fenntartója…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Múltidéző: Egy szabadságharcos alezredes Pincről 

A falu néhai földesurának, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc délvidéki harcaiban jeleskedő Gocsith-Károlyi Miksának és 

feleségének, baráthi Huszár Annának a sírkeresztjét ölelte körbe. […] A nógrádiként számon tartott Gocsith-Károlyi család gyökerei 

Sáros megyei eredetűek, ősi birtokuk Sárosszentimre volt, mai nevén Radácsszentimre. A Károlyi família komoly társadalmi 

szerepet töltött be megyei szinten is. Miksa legidősebb fiútestvére, Károlyi János előbb megyei főszolgabíró, majd másodalispán, 

1847-ben pedig már első alispán és megyei országgyűlési követ volt Nógrád megyében, tehát a család a reformkorban nagy 

tekintélynek örvendhetett a vidéken…” Forrás: Vasarnap.com: teljes cikk >       

            Összeállította: Bóna László  

https://www.bumm.sk/regio/2022/03/14/a-fovaros-szobrainak-sorsarol-rendez-kiallitast-a-pozsonyi-kifli
https://felvidek.ma/2022/03/a-tavaszi-hadjaratrol-szencen/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/03/11/toth-laszlo-jozsef-attila-dijas-iro-kolto-akademikus-a-magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituntetesben-reszesult/
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