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Bitay Enikő akadémikus lett az Erdélyi Múzeum-Egyesület új elnöke 

Bitay Enikő mérnök-informatikus akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a Sapientia EMTE professzorát 

választották az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) új elnökének. Az EME honlapján hétfőn közzétett tájékoztatás szerint az 

egyesület március 26-án tartotta tisztújító közgyűlését Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Bitay Enikő Keszeg 

Vilmos néprajzkutató professzort váltja a tisztségben, a közgyűlés döntése értelmében a következő négy évre választották meg az 

elnökséget. A négy alelnöki tisztséget Bódizs György főorvos, Kerekes László nyugalmazott egyetemi tanár, Keszeg Vilmos 

néprajzkutató professzor és Sipos Gábor akadémikus, történész tölti be. Az egyesület főtitkára Bogdándi Zsolt történész, levéltáros, 

a gazdasági tanácsos Fábián Botond közgazdász, a jogtanácsos Veress Emőd jogász lett…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Gyászhír: Domokos Gábor részecskefizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja  

2022. évi márciusi nemzeti ünnepünk reggelén elhunyt Domokos Gábor, aki a részecskefizikai kutatások nemzetközi élvonalába 

Magyarországon végzett elméleti kutatásaival robbant be. A nagyenergiás részecskeszórási amplitúdó analitikus tulajdonságait 

meghatározó Regge-pólusokat az amplitúdó Lorentz-invarianciájával összehangoló Lorentz-pólusok elméletében elért 

eredményeiről harminc évesen a Dubnai Egyesült Atomkutató Intézetben nyújtott be disszertációt a kandidátusi fokozat 

megszerzésért, amelyet azonban rögtön a fizikai tudományok doktora fokozattal fogadtak el. […] Pályáját az Egyesült Államokban 

folytatta, ahol 1968-tól folyamatosan a Johns Hopkins Egyetem (Baltimore, USA) professzora volt. […] Tudományos munkásságát 

és a magyar részecskefizikusokkal egész életében fenntartott szoros szakmai kapcsolatait az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti 

tagsággal, a Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben külső taggá választásával ismerte el…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Gyászhír: Nagy-Tóth Ferenc akadémikus, az EME alapító és tiszteleti tagja 

Életének 93. évében elhunyt Nagy-Tóth Ferenc biológus akadémikus, az EME alapító, tiszteleti tagja, a Természettudományi 

Szakosztály egykori titkára. A régi erdélyi gyümölcsök és gyümölcsfák avatott ismerője volt, több kötete megjelent e témában az 

EME kiadásában. Jelentős tudományos kutatói és tudományszervezői tevékenységéért 2005-ben az EME tiszteleti tagjává 

választotta…” Forrás: Eme.ro: teljes cikk >  

Székfoglaló előadás: Izsvák Zsuzsanna, az MTA külső tagja 

Izsvák Zsuzsanna, az MTA külső tagjának székfoglaló előadására, melynek címe Csipkerózsika és a többiek - Mobilis genetikai 

elemek: evolúciótól az alkalmazásig 2022. április 12. 13.30-14.30 óra között kerül sor, az MTA Székház Nagytermében. (1051 

Budapest, Széchenyi István tér 9). […] A transzpozonok a baktériumoktól az emberig minden egyes szervezetben jelen vannak. A 

transzpozonok evolúciós sikerét támasztja alá az a meglepő tény, hogy az emberi genom mintegy 60%-a transzpozonokból 

származik. […] A "Hogyan lehet a szemétből kincs?" projekt eredményeként született meg a "Csipkerózsika" (Sleeping Beauty) 

gén-transzfer vektor. A Csipkerózsika molekuláris rekonstrukciójának egyik jelentősége, hogy ez volt az első sikeres művelet, ahol 

egy korábban kihalt gént reaktiváltak a tudósok…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

 

Parlamenti dialógus a népcsoportok képviselőivel 

Első alkalommal tartottak egyeztető fórumot a parlamentben a hat őshonos népcsoport, köztük a magyarság aktuális problémáival 

kapcsolatban. A március 22-i találkozón a parlamenti pártok nemzetiségi ügyvivői ismerhették meg, hogyan látják saját helyzetüket 

a kisebbségek. A találkozót Wolfgang Sobotka, a törvényhozás alsó házának (Nationalrat) elnöke kezdeményezte. A házelnök 

rendszeresen egyeztet a népcsoportok képviselőivel, ezt a kört most a parlamenti pártok bevonásával még szélesebbre nyitották. 

Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke az esemény jelentőségéről: […] A találkozó középpontjában az oktatás-nyelv-

nyelvi kompetencia hármasa állt, ami az egyik legfontosabb a népcsoportok számára…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Az Esterházy Magánalapítvány javára döntöttek a bíróságon 

Sikert ért el a március 23-án, Budapesten megtartott bírósági tárgyaláson a Magyarországra került Esterházy kincsek ügyében a 

magyar állammal pereskedő, burgenlandi székhelyű Esterházy Magánalapítvány. Ismét fel kell göngyölíteni a 260 darab Esterházy 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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műkincs birtokjogának tisztázását. A korábbi eljárás végén hozott döntés ugyanis nem terjedt ki minden, a kérelemben szereplő 

műtárgyra. […] A most megismétlendő restitúciós eljárás viszont csak a tárgyak birtokjogáról szól, nem azok tulajdonjogáról…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Konferencia az utolsó Habsburg uralkodóról 

Habsburg Károly 1916-ban, az első világháború közepén került trónra. Rövid uralkodása idején a pacifista császár és király a 

monarchia kilépését szorgalmazta, és titokban tárgyalt is a háború elhagyásáról, de ez nem vezetett sikerrel. 1918 őszén tudomásul 

vette ugyan a monarchia országrészeinek függetlenedését, de a trónról egyik országban sem mondott le – sőt: 1921-ben két 

alkalommal is megkísérelte a magyar trón újbóli elfoglalását. […] ifj. Bertényi Iván, a BMTI igazgatója az utolsó Habsburg-

uralkodó pályájáról és a konferencia témáiról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 „Márai és Bécs“ – irodalmi est a fővárosban 

„Lehet Bécs nélkül is élni. Csak nem nagyon érdemes.“ Márai Sándortól származik az idézet, és ez a mottója annak az irodalmi 

estnek is, amelyet március 22-én tartanak a bécsi Collegium Hungaricumban. […] Az irodalmi esten „Márai és Bécs“ kapcsolatát 

Hirtling István színész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték gondozója, Tárkány-Kovács Bálint 

cimbalomművész közreműködésével ismertették. Az előadók már harmadik alkalommal vendégeskednek a Collegium 

Hungaricumban. Legújabb műsoruk az intézmény igazgatójának Bárány Anzelmnek a felkérésére készült. A várt siker nem maradt 

el, az előadás iránt nagy volt az érdeklődés…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lapszemle: A Bécsi Napló idei 2. száma 

Változatos témákkal, sokszínű olvasnivalóval kerül az olvasók elé a Bécsi Napló idei 2. március-áprilisi száma. A lap hangsúlyosan 

foglalkozik napjaink legégetőbb problémájával, az ukrán-orosz háborúval, de a magyarországi parlamenti választásokkal és az 

erdélyi eseményekkel is. Az első oldalon Martos Péter Fake news között a véres valóság című írásában a háborús események mellett 

Magyarország, Ausztria és a NATO szerepével is foglalkozik. […] Több apró hír pedig a március idusának megünneplésével 

foglalkozik Ausztriában. […] A hetedik oldalon az erdélyi és vajdasági tudósítók a legfontosabb aktuális belpolitikai eseményeket 

ismertetik, illetve az Esterházy János Emlékév lezárását fémjelző felvidéki eseményekről írnak. […] A lapot záró utolsó oldalon 

Fried István Gömöri György sokszínű tanulmánykötetéről írott recenzióját, illetve Bakos István figyelemre méltó tudományos 

igényű könyvének, A magyar falu sorskérdései a rendszerváltás előtt és után című művének ismertetését közlik…” Forrás: 

Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Podcast: 30 éves a RE.F.U.G.I.U.S. egyesület 

Immár 30 éve, hogy megalakult a RE.F.U.G.I.U.S. (Rohonczi Menekült- és Megemlékező Kezdeményezés) egyesület. A 

RE.F.U.G.I.U.S. céljául tette, hogy kutassa és megtalálja azt a tömegsírt Rohoncz környékén, amelyben 1945-ben 200 magyar, 

zsidó kényszermunkás vesztette életét. Az egyesület 30 éve, minden évben az úgynevezett Keresztpajtánál tart megemlékezést és 

Felsőőrött ezzel egybekötött nemzetközi konferenciát. Ebben az évben egy háromnapos rendezvény keretében Paul Gulda, az 

egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, előadást tartott a burgenlandi-magyar Baumgartner Gerhard, az Osztrák Ellenállás 

Dokumentációs Levéltárának a vezetője…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Köszönet az osztrák-magyar kapcsolatokért 

Ausztriához és az ausztriai magyarsághoz kötődő személyiségek vehettek át magyar állami kitüntetést az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc március 15-i emléknapjához kapcsolódóan. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje elismerést adományozta Áder János 

köztársasági elnök Christoph Leitl-nek, az Osztrák Gazdasági Kamara korábbi elnökének Magyarország jó hírnevének öregbítése, 

valamint a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett munkájáért. […] A Magyar Érdemrend 

lovagkeresztjét vehette át Kövecsesné Gősi Viktória, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense, 

Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóságának főigazgatója a diaszpórában magyar nyelvet oktató és a magyar kultúrát közvetítő 

pedagógusok sokoldalú, magas színvonalú szakmai támogatása terén végzett közel két évtizedes munkájáért. Szintén lovagkeresztet 

kapott Schnaider Lászlóné, az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ügyvezető igazgatója az magyar-osztrák felsőoktatási kapcsolatok 

megerősítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Emléktábla tervezet 

Emléktáblával tisztelegne a bécsi „Europa-Club“ azon személyiségek emléke előtt, akik 1989, azaz a kelet-európai rendszerváltások 

óta eltelt időben sokat tettek az ausztriai magyarság érdekében. A névsor összeállításához a magyar szervezetek segítségét kérik. 

Smuk András, az „Europa“-Club elnöke az emléktábla-állítás részleteiről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 
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Szlovén, magyar és horvát hívők Belatincon 

A múlt pénteken a belatinci plébánián találkozott a varasdi püspök, Bože Radoš, a győri megyéspüspök, Veres András és a 

muraszombati püspök, Peter Štumpf, és véglegesen megerősítették, október 8-án Belatincon szervezik meg a szlovén, a magyar és 

a horvát hívők találkozóját, amelyre mintegy tízezer hívőt várnak. A pénteki püspöki találkozó után szervezett sajtótájékoztatón 

mindhárom püspök kiemelte a katolikus egyház egyetemességének jelentőségét, hangsúlyozta függetlenségét és szabadságát a 

hívőket szolgáló lelkipásztori tevékenységben etnikai, nyelvi és kulturális hovatartozásától függetlenül. Az idei belatinci vallási 

találkozó esetében Szent László jelenti mindhárom nemzet számára a katolikus hit egyik metszéspontját, hiszen magyar királyként 

ő alapította a zágrábi egyházmegyét, amely 1777-ig magába foglalta a Muravidék egy részét, és ő a Belatinci Plébánia 

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

 

Videó: Összefoglalók a március 15. megemlékezések alkalmából 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Horvátország szerte. […] Mint ahogy azt előző videónkban is láthatták, 

a Drávaszögtől a tengermellékig számos településen tartottak megemlékezéseket. Most Harasztiba visszük Önöket, ahol a helyi 

református közösség szervezett ünnepélyt az évforduló alkalmából. […] Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkészének bellyei 

szülőházától indult és a csúzai temetőben található síremlékénél zárult a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

március 15-ei központi rendezvénye. […] A HMDK küldöttsége nemzeti ünnepünk alkalmából Stazan és Zágrábban koszorúzott…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Ösztöndíj a magyar szakon tanuló egyetemistáknak Belovár megyében 

Belovár-Bilogora megye magyar kisebbségi önkormányzata legutóbbi ülésén olyan határozatot hozott, mely szerint ösztöndíjban 

részesítik mindazokat a fiatalokat a megyében, akik a hungarológia vagy a magyar szak mellett teszik le a voksukat. Belovár-

Bilogora megye területén hiány van anyanyelvápoló tanárokból. Jelenleg 70 diák vesz részt a fakultatív magyarnyelv-ápolásban, 

Horvátországban ezt C modellnek nevezik. […] Jelenleg két magyartanár oktat a megyében, Belováron, Nagypiszanicán, Grubišno 

Poljeban és Daruváron tanulnak a gyerekek magyarul. A testület ezeket a pedagógusokat is támogatja, így informatikai csomaggal 

kedveskednek nekik, ami a munkájukban segítheti őket…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Beszélgetés: Hungaricum Egyesület az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken 

A Hungaricum Egyesület 2017-ben szerveződött az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatóinak a kezdeményezésére. 

Aktivitásuk azóta példaértékű, céljuk pedig az, hogy minél több programmal szolgálják a magyar szakosok közösségét. A tanításon 

kívüli programjaikat a tanszék oktatóik is maximálisan támogatják és rendszeresen segítik őket az ötleteik megvalósításában. 

Vendégeink Vlahek Dunja hallgató és Walkó Ádám vendégoktató lektor, akikkel Molnár Mónika beszélget…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Magyar értékeket népszerűsítő rendezvénysorozat Fiumében 

A tengerparti városban idén is megrendezték a magyar nemzeti értékeinket felvonultató kiállítást „Nem csak a rigójancsi” címmel. 

A program egyik célja, hogy közelebb hozza a város nem magyar ajkú lakosait nyelvünkhöz és kultúránkhoz. A tárlat fókuszában 

a magyar gasztronómia volt, de más értékeink bemutatására is sor került a földrajz, a történelem és a tudomány területéről. […] A 

kiállítást B. Tamaskó Eszter, a Rijekai Magyar Nyelvi Lektorátus munkatársa rendezte…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Kiállítás: Klasszikusok szemével 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének festőköre Marinići központi könyvtárában mutatta be Én az ő szemével 

című képkiállítását. A munkákat a szakkör résztvevői készítették, de világhírű festők stílusjegyeivel. Fiumei egyesületünkben évek 

óta működik festőszekció, tagjai hetente találkoznak két órára, hogy közösen alkossanak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

Törökországban folytatódnak az ukrán–orosz tárgyalások 

David Arahamija, az ukrán tárgyalóküldöttség tagja vasárnap jelentette be, hogy újabb tárgyalási fordulót tart hétfőtől az ukrán és 

az orosz tárgyalóküldöttség Törökországban. […] Ukrajna kész a semlegességről és a biztonsági garanciákról tárgyalni, de a 

https://nepujsag.net/muravidek/11964-szlov%C3%A9n,-magyar-%C3%A9s-horv%C3%A1t-h%C3%ADv%C5%91k-belatincon.html
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demilitarizálásról és “nácitlanitásról”, valamint az orosz nyelv védelméről nem – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az 

orosz sajtónak az országa elleni háború kezdete óta adott első interjújában, amelyet vasárnap este közölt a Lettországban 

szerkesztett, orosz és angol nyelvű Meduza hírportál…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Már 59 templom és egyházi épület, illetve 4500 lakóépület rongálódott meg az eddig harcok kezdete óta 

Az ukrajnai háború kezdete óta már 59 templom és egyházi épület sérült meg. A megszállók gyakorlatilag két templomot rombolnak 

le naponta – jelentette a Kulturális Minisztérium. […] 4500 lakóépületet, száz vállalkozást, négyszáz oktatási és száz egészségügyi 

intézményt döntöttek romba az orosz csapások Ukrajnában – írja a BBC az ukrán kormány közösségi és területfejlesztési 

miniszterének kijelentései alapján…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek születésének évfordulója alkalmából Beregszászban 

Csendes koszorúzással méltatták március 26-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű 

Szervezete és városi alapszervezete, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola , valamint a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet képviselői II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulóját…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Szakértők az orosz–ukrán háborúról 

A legtöbben nem gondolták volna, hogy kitör a háború, és íme, lassan egy hónapja tart. A felek nem képesek megállapodást kötni, 

a frontvonalak egyre csak változnak, és teljes káosz jellemzi a háború körüli híreket. Szenkovics Dezsőt, a Sapientia – Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem (EMTE) Kolozsvári fakultásának dékánját, Az MTA külső köztestületének tagját, geo- és 

biztonságpolitikai szakértőt, valamint Vigóczki Mátét, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Geopolitika Műhelyének 

Oroszország-kutatóját Ádám Rebeka Nóra politológus, újságíró kérdezte a PROKON erdélyi alapszervezetének rendezvényén…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

A zsidók deportálását elítélő nyilatkozatot fogadott el a parlament 

Nyolcvan éve kezdődött meg a szlovákiai zsidók deportálása. Az SZK Nemzeti Tanácsa képviselői ebből az alkalomból pénteken 

elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyben elítélik az akkori eseményeket, továbbá sajnálatukat fejezik ki és bocsánatot kérnek a zsidó 

lakosoktól az akkori államhatalom intézkedései miatt. A parlament 60. ülése szerdán (március 30.) folytatódik. […] Peter Kremský 

(OĽANO) képviselő a pénteki sajtótájékoztatóján rámutatott: az első transzport az auschwitzi koncentrációs táborba 1942. március 

25-én indult Poprádról…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Iskolaközpont nyílt Szepsiben 

Március 23-án, szerdán adták át ünnepélyes keretek között a magyar kormány támogatásával megépített Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpontot Szepsiben, mely évtizedek óta a Felvidék legnagyobb magyar oktatásügyi beruházása. Területe mintegy 

három ha, ebből a beépített alapterület 4 000 négyzetméter. […] A kor elvárásainak megfelelő óvodát, általános iskolát és 

gimnáziumot is magába foglaló intézmény 400 növendék befogadására alkalmas. […] Végre egy helyen fognak működni, hiszen 

eddig a város különböző pontjain, bérelt helyiségekben húzódtak meg. Pillanatnyilag 2 óvodai csoportba 47 óvodás jár. Az általános 

iskolában 136, a gimnáziumban pedig 50 diák tanul…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Mentortanárok a komáromi Selye János Egyetemen 

Mentor training, Transznacionális projekttalálkozó zajlott szerdán a komáromi egyetemen. A program az EU Erasmus+ Program 

társfinanszírozásával valósul meg hat – szlovákiai, csehországi, magyarországi és szerbiai – partneregyetem részvételével. A 

rendezvény első képzési napján 60 pedagógus vett részt…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

Emléktáblát avattak a kitelepítettek emlékére Perbetén 

A szégyenletes beneši törvények miatt meghurcolt és kitelepített felvidéki magyarságra való emlékezés jeléül avattak emléktáblát a 

bátorkeszi római katolikus templomban Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepén. A rendezvény ünnepi 

szentmisével kezdődött, Kiss Róbert Főtisztelendő, általános helynök, kanonok, komáromi esperes-plébános celebrálásával. […] 

https://politic.karpat.in.ua/?p=44909&lang=hu
https://kiszo.net/2022/03/28/zelenszkij-kijev-nem-targyal-a-nacitlanitasrol-a-demilitarizalasrol-es-az-orosz-nyelv-vedelmerol/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=78685&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=21342&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/03/26/ii-rakoczi-ferencre-emlekeztek-szuletesenekevforduloja-alkalmabol-beregszaszban
https://maszol.ro/belfold/Az-orosz-hadsereg-olyan-mint-egy-tehervonat-hogyha-elindul-nagyon-nehez-megallitani-Szakertok-az-oroszukran-haborurol
https://ujszo.com/kozelet/a-zsidok-deportalasat-elitelo-nyilatkozatot-fogadott-el-a-parlament
https://felvidek.ma/2022/03/rajtunk-a-varos-es-a-regio-szeme-magyar-iskolakozpont-nyilt-szepsiben/
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/03/23/mentortanarok-a-komaromi-selye-janos-egyetemen


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Perbetéről 1947-ben magyar lakosságának mintegy egynegyedét (226 családot, 834 lakost) Magyarországra (főként Tolna megyébe) 

telepítették, helyükre 150 magyarországi szlovák család települt be Békés megyéből…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Kötetbemutató: A Sacher-torta és a Sacher család zselízi vonatkozásairól 

Ünnepélyes keretek között került bemutatásra az a hiánypótló feldolgozás, amit a zselízi Sacher Polgári Társulás jelentetett meg a 

világhírű torta és a Sacher család itteni vonatkozásairól. A nagynevű osztrák cukrász dinasztia ugyanis 1843 körüli években 

huzamosabb időt töltött a Garam menti kisvárosban, az Esterházy-kastély szolgálatában. A szállodalapító Eduard Sacher pedig itt 

látta meg a napvilágot, abban a házban, mely ma a Csemadok Zselízi Alapszervezete tulajdonában van, és ahol a Sacher PT kifejti 

tevékenységét. Az egyesület ugyanis azt tűzte zászlajára, hogy feleleveníti és széles körben népszerűsíti a zselízi Sacher-kultuszt. 

A könyvet autentikus módon természetesen a szóban forgó helyszínen, a komplexum nagytermében mutatta be a kötet két szerzője, 

Kepka Márk és Csonka Ákos…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

A könyvhónap alkalmából amatőr szerzők mutatkoztak be a szőgyéni könyvtárban 

Szőgyénben a községi könyvtár és a Csemadok helyi alapszervezete beszélgetésre hívta azokat az amatőr írókat és költőket, akik 

helyben, vagy a régióban alkotnak, és akikről már hírt adott a szőgyéni Nagy Dobra havilap, vagy más felvidéki hírportál. Így az 

irodalomkedvelő közönség ismerősként köszönthette az alkotókat. Március utolsó szombatján került sor a találkozóra a könyvtár és 

galéria előadótermében. Smidt Veronika, a könyvtár vezetője, a Nagy Dobra havilap szerkesztője, az est háziasszonya köszöntötte 

a beszélgető est vendégeit. Az est folyamán bemutatkoztak az alkotók…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

  

Korlátlanul, 45 éves korig támogatja az állam a mesterséges megtermékenyítést 

Az első gyermek esetében 45 éves korukig korlátlan alkalommal próbálkozhatnak a párok Szerbiában a mesterséges 

megtermékenyítéssel, mostantól az állam költségén. A 45 éves korhatár mostantól érvényes az első, de a második gyermekkel 

próbálkozók számára is. Erről prof. Sanja Radojević Škodrić, a Köztársasági Egészségbiztosító Alap igazgatónője beszélt a Prva 

Televíziónak hétfőn. Hozzátette, a jövőben a cél, hogy minél több genetikai vizsgálatot is bevethessenek és alkalmazhassanak. A 

demográfiai politikánk célja nem csupán az, hogy minél több gyermek, hanem hogy minél több egészséges gyermek jöjjön a 

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

Fizika-segédtankönyv a gimnazistáknak 

A segédtankönyvet a zombori gimnázium tanára, Csapó Renáta és az intézmény igazgatója, Dušan Mišković írta. Az igazgató azt 

mondja, ő maga is több éven át tanított fizikát a gimnázium magyar osztályaiban, fontosnak tartja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 

kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelvű tankönyvekre és segédkiadványokra. Dušan Mišković társszerző elmondta…” Forrás: 

Rtv.rs: teljes cikk > 

Újvidékhez hasonlóan Szabadkán is létrehozzák a kortárs erőszak elleni koordinációs testületet 

Újvidékhez hasonlóan Szabadkán is létrehozzák a kortárs erőszak elleni koordinációs testületet. Erről hallhattak a résztvevők a 

Szabadkán megtartott konferencián. A szakmai rendezvényt a Tijana Jurić Alapítvány szervezte meg szerbiai általános iskolák 

tanulóinak több mint 80 százaléka tapasztalta meg a kortárs erőszak valamely formáját – emelte ki Igor Jurić. Az alapítvány alapítója 

hozzátette, a felmérések azt mutatják, a legtöbb esetben digitális zaklatást tapasztaltak az érintett kiskorúak…” Forrás: Rtv.rs: teljes 

cikk > 

Videó: Bemutatták Szőke Anna néprajzkutató új kiadványát Kishegyesen 

Falunapot ünnepelt Kishegyes, 253 éves a település. A falunap alkalmából bemutatott legújabb kötetében Szőke Anna, az MTA 

külső köztestületének tagja a falu polgári rétegének felemelkedését és eltűnését mutatja be. […] 1769-ben 81 békésszentandrási 

család települt le a mai Kishegyes helyén álló pusztákra, 3 év ingyenes földhasználat fejében kezdték építeni a falut. A feltörekvő 

parasztréteg soraiból kerültek ki azok a gazdák, akik a 19. század végén és a 20 század elején polgári stílusú házakat építtettek 

Kishegyes főutcáján. Ezeknek a házaknak a történetét, a bennük élő családok hányatott sorsát mutatja be Szőke Anna kötete…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

https://felvidek.ma/2022/03/emlektablat-avattak-a-kitelepitettek-emlekere-perbeten/
https://felvidek.ma/2022/03/konyvet-mutattak-be-zselizen-a-sacher-torta-es-a-sacher-csalad-zselizi-vonatkozasairol/
https://felvidek.ma/2022/03/a-konyvhonap-alkalmabol-amator-szerzok-mutatkoztak-be-a-szogyeni-konyvtarban/
https://szmsz.press/2022/03/28/korlatlanul-45-eves-korig-tamogatja-az-allam-a-mesterseges-megtermekenyitest/
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/fizika-seg%C3%A9dtank%C3%B6nyv-a-gimnazist%C3%A1knak_1325926.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/elterjedt-a-digit%C3%A1lis-zaklat%C3%A1s-a-gyerekek-k%C3%B6r%C3%A9ben_1325921.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/elterjedt-a-digit%C3%A1lis-zaklat%C3%A1s-a-gyerekek-k%C3%B6r%C3%A9ben_1325921.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/kishegyes-m%C3%BAltja-%C3%A9s-jelene_1327027.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Bemutatták Balogh István Titokajtó kilincse című könyvét Zentán 

Szerda Tegnap este a Zentai Alkotóházban bemutatták Balogh István legújabb, tárcákat és novellákat tartalmazó kötetét, melynek 

címe a Titokajtó kilincse. A kiadvány tavaly jelent meg a szerző hetvenötödik születésnapjára. A kötet népszerűsítő rendezvényén 

Gruik Ibolya újságíró, a könyv szerkesztője beszélgetett a szerzővel. Az ünnepi könyvbemutató vendége volt továbbá Kónya Sándor 

csókai verséneklő, aki a beszélgetések és novella-felolvasások között Balogh István megzenésített verseit adta elő…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk >  

Sziveri János íróra emlékeztek 

Sziveri János születésének évfordulóján a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad tagjai megemlékezést tartottak. A jelenlévők 

a két éve felavatott Sziveri-szobornál elhelyezték az emlékezés virágait. […] Irodalomtörténeti érdekességekkel bővül a Kertész 

Imre Intézet honlapja: péntektől elérhető Sziveri János költő, író életművének eddigi legteljesebb, több száz, eddig ismeretlen 

fotóval, személyes dokumentumokkal, verskéziratokkal, interjúkkal, valamint naplórészletekkel gazdagon illusztrált 

gyűjteménye…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Turul-emlékművet avattak Szilágyin 

Felavatták szombaton azt a Turul-emlékművet, amelynek elődjét az első világháborúban elesett katonák emlékére a szilágyiak 1942 

tavaszán állították fel a faluban, amelyet 1944 ledöntötték. Az első világháborúban 58 katona esett el a faluból. A Szent István király 

templom kertjében felállított szobor Mrákovics Péter zombori akadémikus szobrász alkotása. Az avatóünnepség szentmisével 

kezdődött a plébániatemplomban, amelyen ft. Kurin István helyi plébános prédikációjában az ünnepnap jelentőségéről, az elődökről, 

az ősökről és a hősökről való megemlékezésről, a velük szemben tanúsított tiszteletadás fontosságáról beszélt…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Felmérés: A románok többsége már nem tartja időszerűnek Románia és Moldova egyesülését? 

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok többsége az ukrajnai háború közepette már nem támogatja, vagy nem tartja 

időszerűnek Románia egyesülését Moldovával. A román lapok által csütörtökön közölt Avangarde-felmérés erre vonatkozó 

kérdésére a válaszadók alig 11 százaléka mondta, hogy támogatná a két – román hivatalos nyelvű – ország egyesülését, 33 

százalékuk ellenezte, 42 százalékuk pedig nem tartaná időszerűnek. A felmérés eredménye jelentős változást tükröz ahhoz 

viszonyítva, hogy Romániában minden korábbi közvélemény-kutatás azt mutatta: a lakosság háromnegyede támogatná a 

Moldovával történő egyesülést. Legutóbb az INSCOP közvéleménykutató-intézet januári mérése szerint arányuk 74,5 százalék 

volt…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Tíz év alatt 25 százalékkal csökkent a romániai gazdaságok száma 

Romániában 2010 és 2020 között 4,1 százalékkal csökkent a megművelt termőföld felülete és 25 százalékkal esett vissza a 

gazdaságok száma – közölte csütörtökön a román országos statisztikai intézet, ismertetve a tavaly lezajlott agrárcenzus eredményeit. 

A megművelt termőföld felülete 543 ezer hektárral, 12,763 millió hektárra csökkent…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Podcast: Nem ítélik el a férfit, aki több helységnévtáblát is lemázolt Hármasfalutól Csíkszeredáig 

Nem kell börtönbe vonulnia, és semmilyen büntetést nem kap az a bákói férfi, aki 2020 januárjában több Hargita megyei település 

helységnévtábláinak magyar feliratát fekete festékszóróval fújta le. Noha első fokon letöltendő szabadságvesztésre ítélték, a 

fellebbezés során mediációs megállapodás történt, az útügy visszavonta a keresetet, az eljárást pedig megszüntették…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Riport: A juhtartó gazdák egyre nagyobb gondja a pásztorhiány 

A juhtartó gazdáknak hovatovább egyre nehezebb fejőjuhászt fogadni a nyájuk mellé, ez pedig drasztikus változásokat fog hozni a 

juhtartásban. Sokan ugyanis emiatt felhagynak a fejéssel, és csak a húsáért tartják az állatot, így csökkenni fog a juhsajt mennyisége, 

ezzel párhuzamosan telítődhet a bárány- illetve juhhús piaca, ami nyomott árakhoz vezethet. Akad olyan szakember, aki a gépi fejés 

bevezetésében látja a pásztorhiány problémájának megoldását. Hargita és Kovászna megyében közel 200-200 ezres nagyságrendű 

a juhállomány, Maros megyében több mint kétszer annyi állatot tartanak, számuk meghaladja a 450 ezret…” Forrás: Szekelyhon.ro: 

teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/15128/Zenta-Bemutattak-Balogh-Istvan-Titokajto-kilincse-cimu-konyvet.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/sziveri-j%C3%A1nosra-eml%C3%A9keztek_1327029.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15129/Sziveri-gyujtemennyel-bovul-a-Kertesz-Imre-Intezet-honlapja.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4886/vajdasag_zombor/262085/Az-%C3%B6r%C3%B6k-magyar-rem%C3%A9nyked%C3%A9s-szimb%C3%B3luma-turul-szobor-Szil%C3%A1gyi.htm
https://www.erdely.ma/felmeres-a-romanok-tobbsege-mar-nem-tartja-idoszerunek-romania-es-moldova-egyesuleset
https://kronikaonline.ro/gazdasag/tiz-ev-alatt-25-szazalekkal-esett-vissza-a-romaniai-gazdasagok-szama
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-itelik-el-a-ferfit-aki-tobb-helysegnevtablat-is-lemazolt-harmasfalutol-csikszeredaig
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-juhtarto-gazdak-egyre-nagyobb-gondja-a-pasztorhiany


Juhász Tibor verseskötetét mutatták be Kolozsváron 

Az otthonról való eltávozáshoz kapcsolja a nyelv megtalálását Juhász Tibor költő, akinek harmadik könyvét, az Amire telik címűt 

Kolozsváron is bemutatták a Bulgakov kávézóban pénteken. A szerzővel a Helikon estek keretén belül Mărcuțiu-Rácz Dóra 

beszélgetett költői pályájáról, líraértelmezéséről és alkotói koncepciójáról…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Előadás: Székelyföldi borvizekről, forrásokról, fürdőkről 

Székelyföld borvizeiről, Erdővidék egykori fürdőiről, mostani ásványvízforrásairól beszéltek Baróton, a kedd esti Tortoma 

Önképzőkörön. […] Jánosi Csaba társszerzőkkel együtt több kötetet írt Székelyföld borvizeiről, fürdőiről –, másrészt, a víz 

világnapja arra is lehetőséget teremtett, hogy a résztvevők Erdővidék vizeiről is észrevételeket, megjegyzéseket fogalmazzanak 

meg. Berszán József „beugróként” helyettesítette a meghívott Jánosi Csabát, felolvasva a csíkszeredai geológus Székelyföld értékei, 

különös tekintettel a borvizekre című előadását, illetve levetítette a témához kapcsolódó fényképeit…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk 

> 

Erdélyi festészet a két világháború között: a Böhm-gyűjtemény Váradon 

A két világháború közti Erdély négy nagy művészeti központjának (Nagybánya, Kolozsvár, Nagyvárad és Brassó) 25 meghatározó 

művészétől, közel 70 remekművet vonultat fel a nagyváradi római katolikus püspöki palota legújabb, a hét végén nyílt kiállítása. A 

Böhm József nagyváradi származású, Németországban élő magángyűjtő lenyűgöző anyagából válogatott kiállítás a születő félben 

lévő erdélyi modern festőművészet kezdeti évtizedeibe nyújt betekintést. Az ifjabb dr. Böhm József nagyváradi születésű orvos-

gyűjtő, és ugyancsak medikus édesapja, néhai id. Böhm József két generáción át gyarapította magángyűjteményét…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Hevesi Sándor-díj Tapasztó Ernőnek és Molnár Leventének a színházi világnapon 

Erdélyi művészeket is kitüntettek Hevesi Sándor-díjjal a színház március 27-i világnapja alkalmából: Tapasztó Ernő színész-

rendezőt, az Aradi Kamaraszínház művészeti vezetőjét, valamint Molnár Levente gyergyóremetei születésű, világhírű 

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

Rangos díjra jelölték Bodor Ádám Verhovina madarai című regényét 

Nyilvánosságra hozták az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) irodalmi díjának tíz regényből álló rövidlistáját, amelyen 

helyet kapott Bodor Ádám Verhovina madarai című kötete is, a könyvet Peter Sherwood fordította angolra és a Jantar Publishing  

adta ki – írja a Könyves Magazin…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://maszol.ro/kultura/Aki-a-szegenyseg-nyelvet-keresi-Juhasz-Tibor-verseskotetet-mutattak-be-Kolozsvaron
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https://kronikaonline.ro/kultura/erdelyi-festeszet-a-ket-vilaghaboru-kozott-a-bohm-gyujtemeny-varadon
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