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Interjú Csányi Erzsébettel, a VMAT új elnökével 

A 2008-ban megalakult Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) most új elnökkel és új tervekkel vág bele a 2022-es évbe, 

ugyanis kilenc hónapos kényszerszünet után a VMAT Elnöksége 2022. március 5-én megválasztotta tisztségviselőit, minek alapján 

a következő ciklusban Csányi Erzsébet látja el az elnöki, Barak Ottó és Lukity Tibor pedig az alelnöki teendőket. […] Csányi 

Erzsébet egyetemi tanár, irodalomtudós, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alapítója és vezetője, akinek kutatói területe 

elsősorban a vajdasági magyar pop-irodalom, a farmernadrágos próza, illetve a délszláv-magyar összehasonlító irodalom. A VMAT 

új elnökével a testület jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. […] A választó bázisunkhoz tartozik az a több mint kétszáz kutató, akik 

az MTA szerbiai külső köztestületi tagságát képezik. Ezenkívül 2017-ben létrehoztuk a www.vmat.rs oldalon a vajdasági magyar 

kutatók legteljesebb adatbázisát, amely a doktoranduszokat is felöleli…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

22. Kolozsvári Biológus Napok 

2022. április 8-9. (9:00) között zajlik a 22. Kolozsvári Biológus Napok című konferencia, amelyet két év óta először személyes 

részvétellel szervez meg a BBTE Biológia és Ökológia Intézete és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Biológia-Ökológia 

Szakosztálya (KMDSZ-BÖSZ). A rendezvény társzervezője a KAB Biológia és ökológia szakbizottsága. A rendezvény helyszíne 

a BBTE Főépülete, Augustun Maior terem…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

Konferencia: 25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíja. Ebben a 25 éves időszakban 91 alkalommal részesült romániai kutató az MTA rangos 

ösztöndíjában. Az évforduló alkalomból jubileumi tudományos konferenciát szervez a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2022. május 

12-13. között, a BBTE Aulájában (Kogălniceanu u. 1. szám.). A konferencián korábbi Bolyai-ösztöndíjasok tartanak szakmai 

előadást a legkülönbözőbb tudományterületekről. A konferencián részt vesz Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatói 

Ösztöndíj kuratóriumának tagja…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmány-pályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, politológus, 

társadalomtudományi szak), fiatal kutatóknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő fiataloknak az alábbiak szerint: 

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos jogi, illetve 

társadalomtudományi elemzéssel lehet. Az írásnak meg kell felelnie a tudományos tanulmányoktól elvárható érvelő okfejtésnek 

[…] a pályázatban részt vehet bármely olyan PhD. hallgató, illetve posztdoktori kutató… […] A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. május 22, 17:00…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

  

Recenzió: Nebojszki László: Közép-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859–60-ból 

Négy évvel ezelőtt szóltunk már Nebojszki László aktív bajai kutatótanárnak arról a nagy vállalkozásáról, hogy végre felfedi a 

helytörténészek, néprajzosok, biológusok, meteorológusok, táplálkozáskutatók, agronómusok stb. előtt a Bach-korszakban a mi 

vidékünkről keletkezett összeírások rejtett titkait. Valójában az akkori vidék alatt az egész akkori Szerb Vajdaság és Temesi Bánság 

területét kell értenünk. […] A most megjelent könyv a gyűjtemény egy újabb részének tartalmát fedi fel. A folytatásban már csak a 

mai vajdasági Bácska Duna menti, azaz közép-bácskai járásainak 20 településéről, azaz a hajdani középső járások falvairól készült 

összeírások találhatók. [...] A könyv mindkét nyelven, németül és magyarul is hozza az anyagot a mintegy 950 oldalon, több térkép- 

és fényképmelléklet kíséretében…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Nemesmilitics története kötetben 

A nemesmiliticsi Knežević Julianna megírta faluja történetét. A 650 oldalas könyv Nemesmilitics megalapításától a második 

világháborút követő évekig meséli el a nyugat-bácskai településen lezajlott eseményeket. […] Több száz magyar család alapította a 

falut, ellentétben azzal a tévhittel, hogy 36 család alapította. Az az ötlete támadt az akkori zombori vezetőségnek, hogy Zombor 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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községben egy olyan települést kell megalapítani, ahol nemesek fognak élni, és Észak-Magyarországról toborozták a nemeseket, 

akiknek bizonyítaniuk kellett nemességüket…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

A nagyanyák megőrzött receptjei alapján készült könyvet mutatják be pénteken Palicson 

Az étkezési szokások nagyban függtek az évszakoktól és a mezőgazdasági munkálatoktól. Mást főztek nyáron, amikor a kertben 

minden megtermett és az udvarban ott szaladgáltak a fiatal baromfik. A legnehezebb fizikai munkák idején az ételek is táplálóbbak 

voltak, mint szezonon kívül, hiszen a sok fizikai munkához kellett az energia. Különleges alkalmakkor különleges ételek voltak 

szokásban –idézi vissza a régi tordai hétköznapokat a Nagyanyáink ételei című rendhagyó szakácskönyv bevezetőjében Mezei 

Zsuzsanna szerkesztő. Gazdag leírása az egykori szokásoknak, a hagyományoknak, és a gazdag fotóanyag is ezt illusztrálja. A 

kiadványt a szabadkai Grafoprodukt nyomda jelentette meg, s ennek tulajdonosa, Özvegy Károly szívesen karolta fel a 

kezdeményezést, hogy olyan receptes könyv jelenjen meg, amely néprajzi, helytörténeti értéket képvisel…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

Beszélgetés: Vitkay-Kucsera Ágota, egyetemi tanár 

Nemrég a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ szervezésében Vitkay-Kucsera Ágota koncert- és operaénekes, 

rendes egyetemi tanár, az MTA külső köztestületének tagja, valamint Jelena Simonović-Kovačević zongoraművész, egyetemi 

docens adott koncertet Vajdaság mikrokozmosza címmel, amelyre a szabadkai Zeneiskolában került sor. A hangverseny 

tulajdonképpen egy projektum része, és kutatással is párosult. A hangsúly a Vajdasághoz kötődő, kisebbségekhez tartozó 

zeneszerzőkön és műveiken volt. A koncert előtti „nyugtalan” percekben Vitkay-Kucsera Ágotával beszélgettünk. […] A koncert 

létrejötte nagy kutatással is járt, […] magánszemélyeknél is jártunk, zeneszerzők leszármazottjait kerestük fel, családtagokkal 

beszélgettünk, hogy esetleg nem rejtőzik-e náluk valamilyen szerzemény, és nyilván a szerzői jogok körül is intézkednünk kellett, 

hogy egyáltalán előadhassuk a műveket. Nem könnyű dalokhoz jutni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Elrajtolt a Vajdasági Hivatásos Színházak 71. Fesztiválja Nagybecskereken 

A Vajdasági Hivatásos Színházak 71. Fesztiválját Mira Banjac színésznő nyitotta meg. Egyúttal bemutatták a 92. éves művész 

munkásságát felölelő kiállítást is. […] A fesztivált az Élőhomok – Képek Tolnai Ottó és Petrik Pál motívumai alapján című előadás 

nyitotta meg, mely a Novem Színházi Szervezet, a Szabadkai Népszínház és a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 

koprodukciójában készült…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Május 26-án kezdődik a Sterija Játékok Újvidéken 

A legnagyobb szerbiai színházi fesztivált, a Sterija Játékokat idén május 26-a és június 3-a között rendezik meg a székvárosi Szerb 

Nemzeti Színházban. A rendezvény programját Miroslav Radonjić, a Sterija Játékok igazgatója, valamint Milivoje Mlađenović, a 

rendezvény idei szelektora ismertette. […] A színházi rendezvény idén A szorongás ideje mottó köré épül és két magyar előadás 

lesz megtekinthető…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Politikum: Több külhoni magyar regisztrált a választásra, mint négy éve 

Jóval magasabb volt a vasárnapi választásra regisztrált külhoni magyarok száma, mint négy évvel ezelőtt – közölte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. […] A jelenlegi adatok alapján 456 

129 külhoni magyar regisztrált, azaz 78 ezerrel többen, mint négy évvel ezelőtt; a levélszavazatok száma több mint 40 ezerrel nőtt. 

[…] Mivel a levélszavazatok miatt jelentősen megnőtt a Fidesz-KDNP pártlistára jutó szavazat, így ez a lista még egy mandátumhoz 

jutott…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

INS: A lakosság 13 százaléka töltötte ki eddig a népszámlálási kérdőívet 

A cenzus kérdőívét elsők között kitöltők között enyhe túlsúlyban (51,8 százalék) vannak a városiak, az internetes kitöltéshez pedig 

a válaszadók többsége (58,9 százaléka) igénybe vette a népszámláló biztosok online vagy helyszíni segítségét. A legnagyobb 

arányban a bukarestiek (91 százalék) töltötték ki segítség nélkül a népszámlálási kérdőívet. A hagyományos személyes lekérdezési 

időszak május 16. és július 17. között lesz, amikor a népszámlálási biztosok otthonukban keresik fel az embereket. […] Eddig 

mondhatni zavartalanul zajlik a népszámlálás – tudtuk meg Matei Ioantól, a Maros megyei statisztikai hivatal vezetőjétől…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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A magyarellenes kirohanásairól ismert Ioan Aurel Pop marad a Román Akadémia elnöke 

Ioan Aurel Popot választották kedden újabb négy évre a Román Akadémia elnökévé. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem korábbi 

rektorának a keddi választáson a Román Akadémia tagjainak többsége bizalmat szavazott, az akadémia aulájában tartott titkos 

szavazáson a 157 voksból 142-t tudhatott magáénak – számolt be az Actual de Cluj. Popot 2018 áprilisában választották meg a 

Román Akadémia elnökévé. A 67 éves, történész végzettségű Ioan Aurel Pop a Kolozs megyei Vasasszentivánon született, a 

középiskolát Brassóban végezte, egyetemi oklevelét, évfolyamelsőként a kolozsvári Babeş-Bolyai egyetem történelem szakán 

szerezte, doktori disszertációját a középkori Erdélyből írta. […] A nacionalista irányzathoz sorolt kolozsvári történész 2017-ben 

súlyos kijelentésekkel terhelte a magyar–román viszonyt […] Ezt követően a román sajtó a magyar kormány „románellenes 

propaganda-főosztályaként” állította be a Trianon 100 nevű kutatócsoportot…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kezdődnek a BBTE Film és Média Napok 

A mozgóképes szakma gyakorlati megismertetésén kívül a tudomány-népszerűsítésre is hangsúlyt fektet a kolozsvári Film és Média 

Napok, amelyet a BBTE magyar intézete szervez. Csibi László oktató, az intézet vezetője a másodízben tartandó eseménysorozat 

jelentőségéről, kínálatáról beszélt a Krónikának. Az április 7. és 9. között szervezendő esemény a mozgóképes szakma gyakorlati 

megismertetésén túlmenően a tudomány-népszerűsítésre is hangsúlyt fektet. A filmművészet, fotográfia és média jeles szakemberei, 

művészei és kutatói szólalnak meg az eseményen, amely teret ad a kar jelenlegi és már végzett hallgatói szakmai eredményeinek 

bemutatására. Csibi László elmondta: „Tavaly jöttünk létre önálló intézetként, és rögtön induláskor már rengeteg tervünk volt…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Számos erdélyi magyar templom felújítását támogatja a román állam 

Az idei év első felében 112, a történelmi magyar felekezetek valamelyike által kezdeményezett projektet támogat az állam közel 13 

millió lej értékben. Az RMDSZ közleményében csatol táblázat szerint nagyrészt az anyagi támogatásban részesülő 

egyházközségekre vonatkozik. A táblázat szerint jelentős, 500 ezer lejes támogatást kap a gyulafehérvári római katolikus érseki 

székhely tetőjavításra, továbbá…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Regionális napilapok hattyúdala? 

Laptalálkozók, de egyéb rendezvények, beszélgetések kapcsán is – lapunk gazdasági helyzetéből kiindulva – nyíltan szoktunk 

beszélni a nyomtatott sajtó, azon belül is a regionális napilapok, így lapunk gazdasági helyzetéről. Most egy kicsit szélesebb 

nyilvánosság előtt, de korántsem kimerítően foglaljuk össze a magyar nyomtatott sajtó sajátos helyzetét, illetve a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások gondjait (nyomda, lapterjesztés). […] A téma iránt érdeklődők tudják, hogy a jelenleg (is) működő regionális (nálunk 

megyei) napilapok többsége az egykori pártlapok utódjaként egyik napról a másikra, egészen pontosan 1989. december 22-ről 23-

ra virradó éjszaka váltak a Román Kommunista Párt lapjaiból magánlapokká. A párt megszűnésével ugyanis a kezdeti, némileg ex 

lex állapot után legtöbb lap vagy a szerkesztőség tagjaiból alapított cég, netán egyesület vagy önkormányzat tulajdonába került…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Négy kötet az aradi magyarság életét felölelő korszakokról 

Forrásértékű, négyrészes történelemkönyv-sorozat jelent meg Arad városáról. […] A partiumi várost 1834-től napjainkig bemutató 

könyvek érdekes olvasmányt kínálnak mindazoknak, akik behatóan érdeklődnek az erdélyi történelem iránt. A 2016 szeptemberében 

megjelent Arad halad! című helytörténeti jellegű kötet a város történetének több mint fél évszázadát mutatja be a 19. század 

közepétől az első világháborúig. Szerzői Király András, Lehoczky Attila, Munteanu Tibor, Puskel Péter és Ujj János aradi 

történészek és helytörténészek. […] A negyedik, sorozatzáró kötet (2021) az előző hárommal tökéletes egységet alkotva szintén 

Arad magyarságának történetéről, a város gazdasági, kulturális, oktatási, vallási életében játszott szerepéről szól. A négy kötet 

monumentális alkotás, amelyet a mostani aradi magyarok magukról és remélhetőleg nem csak maguknak írtak…” Forrás: 

Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Csinta Samu új kötetének bemutatója Kolozsváron 

A Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely szervezésében Kolozsváron is bemutatták Csinta Samu újságíró, közíró Por alatt 

parázs című interjúkötetét. […] A könyvbemutatóra zsúfolásig megtelt a lutheránus püspökség Reményik Sándor Galériája. A 

beszélgető-est moderátora Gazda Árpád újságíró volt, meghívottak Tánczos Vilmos néprajzkutató, az MTA külső köztestületének 

tagja, és Bölöni László labdarúgóedző. A szerző legújabb kötete interjúkat foglal magában, megszólaltatva költőket, írókat, 

néprajzkutatókat, sportolókat. Székelyföldi és magyarországi jeles személyiségek meséltek az elmúlt években Csinta Samunak 

életükről, munkájukról, a világról alkotott nézeteikről…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 
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Recenzió: A Hallgató a hátsó padban című kötet 

A Háromszék 2022. március 9-i számában olvashattunk figyelemfelkeltő recenziót Erdély Judit tollából Tulit Ilona Hallgató a hátsó 

padban című, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó gondozásában 2021-ben megjelent kötetéről. Annak örömével, hogy 

többen figyelünk e könyvre, és „beszélünk” is róla, s annak újbóli felismerésével, hogy „a beszélgetés mi vagyunk” – e széljegyzettel 

folytatnám, egészíteném ki az említett recenzióban kiemelt gondolatokat. […] Tulit Ilona tanárnő pedagógiai, oktatói pályájának 

emlékeit, dokumentumait. És ezeket időről időre rendezgeti, egybeszerkeszti és elénk tárja. Okulásul vagy felejtés ellen. Mert a 

múlt értékeiből építkezünk, hibáiból, torz mementóiból okulunk…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: A Helikon legújabb száma 

Megjelent a Helikon második márciusi, 2022/7-es lapszáma, benne Győrfi Kata és Ayhan Gökhan versei. Mózes Attila születésének 

70. évfordulójáról Papp Attila Zsolt emlékezik meg vezércikkében, esszétanulmányt Antal Balázs írt Mózes Attila 

nagyelbeszéléseiről. Továbbá Szenkovics Enikő interjúja olvasható Hans Bergel erdélyi szász íróval, költővel, aki 2022. február 26-

án hunyt el. Az interjút a szerző A herceg három halála című prózájának kíséretében közli a lap. …” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

Gudor Kund Botond református esperes a dél-erdélyi szórványsors kihívásairól 

A szórványsors nem kíméli a dél-erdélyi református gyülekezeteket sem. Fogyásuk ellenére azonban templomaik megújulnak, a 

lelkipásztorok közösségépítő munkával igyekeznek reményt mutatni az embereknek. A Nagyenyedi Református Egyházmegye 

esperesével, Gudor Kund Botonddal a vállalható szórványsorsról beszélgettünk. […] Mintegy ötven templom tartozik az 

egyházmegyéhez Dél-Erdélyben, amelyek közül sok megújult a magyar kormányzati támogatásoknak köszönhetően. Milyen 

szempontok szerint döntöttek a templomok felújításáról? […] Fogyatkozásunk statisztikái lesújtóak Dél-Erdélyben. Az 

egyházmegyében ötven gyülekezetre 30 lelkipásztor jut, esperesként tucatnyi kis gyülekezetbe szolgál be. Fogyásunk és 

közösségeink anyagi ellehetetlenülése vezetett oda, hogy nincs annyi lelkipásztor, ahány kellene. A körlelkészség révén azonban 

lefedünk minden gyülekezetet. […] Aki megismeri a szórványt, a kisebb közösségeket, és ott programokat tud kitalálni, alkalmazni, 

annak öröm az olyan közösségben élni…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Konferencia a székely himnuszról 

Egy évszázados a székely himnusz, és ennek kapcsán tudományos ülésszakot szervez Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna 

Megyei Művelődési Központ 2022. május 21-én Sepsiszentgyörgyön. A székely himnusz szövege 1921-ben született, szerzője az 

erdélyi származású Csanády György, zenéjét 1922-ben Mihalik Kálmán szerezte. A konferencián a székely himnusz 

keletkezéstörténetét és folklorizációs folyamatát igyekeznek feltárni szakemberek. A konferencia többek között előad Pál Judit az 

MTA külső tagja, valami az MTA külső köztestületének tagjai: Szekeres Attila István heraldikus, Nagy József történész, Hermann 

Gusztáv Mihály történész, Boér Hunor muzeológus…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: A díszpolgári oklevelet átnyújtó sepsiszentgyörgyi küldöttség Kossuth Lajosnál 

Március 23-án volt évfordulója, hogy Sepsiszentgyörgy tíztagú küldöttsége,1893-ban Torinóban átnyújtotta Kossuth Lajosnak a 

díszpolgári oklevelet. A Kossuth-rajongó Kiis Ödön ebből az alkalomból útinaplót vezetett. Mint „okszerű mezőgazda”, az útközben 

látottakról jegyzeteket, vázlatrajzokat készített, és „a legnagyobb szorgalommal próbálta kisebb-nagyobb sikerrel leírni” mindazt, 

amit látogatásuk alkalmával Kossuth mondott. […] Kiis Ödön naplóját jelenleg Sárospatakon őrzik, a távoli leszármazott, Ádám 

Gábor kutatta fel és bocsátotta rendelkezésemre. Ebből közlünk részleteket…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk >  

 

Kötetbemutató: Regényes pletykák Rákócziról 

Szakállas vita tárgya, hogy a regényírónak milyen mértékig van szabadsága, hogy a történelem szereplőinek életrajzát szabado(sa)n 

alakítsa, eltérve a tényektől. Természetes, hogy egy történelmi személyiség életútja nem minden részletében ismert. A történész ezt 

elismeri, a regényíró kiegészíti saját fantáziájával. Vitathatóbb eset, ha a történelmi tényeknek mond ellent. […] Tallián Mariann 

nemrég Kassán mutatta be A szegények fejedelme (Zrínyi Kiadó, 2021) c. II. Rákóczi Ferencről szóló 235 oldalas munkáját. A 

regényből Lázár Balázs színművész olvasott fel részleteket. Tehetséges, feszültséget teremtő alkotás, de éppen ezért szuggesztiója 

veszedelmes, mert nem hiteles történetet mond el, sőt egyes embereket megrágalmaz. E regény nyomán ez tovább terjedhet, cáfolni 

azután nagyon nehéz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/149021/szeljegyzetek-tulit-ilona-konyvenek-margojara-a-hallgato-a-hatso-padban-cimu-kotetrol
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megjelent-a-helikon-ujabb-lapszama-2
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megjelent-a-helikon-ujabb-lapszama-2
https://erdelyinaplo.ro/extra/buszke-magyarkent-gyulafehervaron-gudor-kund-botond-reformatus-esperes-a-del-erdelyi-szorvanysors-kihivasairol
https://www.3szek.ro/load/cikk/149041/konferencia-a-szekely-himnuszrol
https://www.3szek.ro/load/cikk/148862/a-szent-oregnel-reszletek-kiis-odon-tanito-naplojabol
https://felvidek.ma/2022/04/regenyes-pletykak-rakoczirol/


Helyzetkép: Iskolabuszok az Ipoly mentén 

A Rákóczi Szövetség 2022 szeptemberétől tizenhat iskolabusszal (és azok üzemeltetésével) összesen tizenöt szlovákiai 

szórványterületen, illetve nyelvhatáron lévő település magyar alapiskolájában segíti a gyermekek iskolába járását. […] Csáky 

Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta, az iskolabuszok célja, hogy az érintett területeken segítsék az alapiskolák 

biztonságos elérését a kisgyermekek részére, és megkönnyítsék a szülők magyar iskolaválasztási döntését. Mint megfogalmazta, 

legutóbb 3 654 új magyar elsőst írattak be magyar tanítási nyelvű alapiskolákba; ez három százalékkal nagyobb arány, mint az előző 

évben…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Tárlat: Tűzjelek – a kerámia és az üveg különös játéka 

Tűzjelek címmel a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Intézet Pozsony kiállítóterme ad otthont Kutak Adrienn és Farkas Vajk közös 

tárlatának. A kerámia és az üveg különös és egyben harmonikus találkozását figyelhetjük meg az április 6-án megnyitott kiállításon. 

„A tárlaton két díjazott alkotó mutatja be munkásságának egy-egy szeletét. A kiállítás szorosan kötődik a 2021 augusztusában, a 

komáromi Limes Galériában rendezett I. Felvidéki Szépművészeti Biennáléhoz” – kezdte nyitóbeszédét Venyercsan Pál, a kulturális 

intézet igazgatója. A két művész munkásságát, a tárlat anyagának jellemzését Miglinczi Éva művészettörténész, a tárlat kurátora 

foglalta össze…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megmenthetik az oroszvári kastélyt a petíciók? 

Ha egy kicsit szabadjára engedjük a képzeletünket, egy igazi mesevilágba röpít bennünket ez a neogótikus stílusban épült káprázatos 

kastély, amelyet gyakran magyar Windsornak is neveznek. […] Oroszvár 1947-től része Szlovákiának, a párizsi békeszerződés 

értelmében akkor csatolták el Magyarországtól Dunacsúnnal és Horvátjárfaluval együtt. A település területén található 1841 és 1843 

között épült kastélyt pedig az egyértelmű végrendelet ellenére a Beneš-dekrétumok értelmében – mint egy „magyar nemzetiségű 

belga hercegnő” tulajdonát – államosították. […] Szalay György, aki a Komáromi Bencés Rendház kánonjogi tanácsosaként 

évtizedekig foglalkozott az oroszvári kastély ügyével, elkeserítőnek tartja a kastély helyzetét. […] Szalay, aki a szlovák és magyar 

politikusokat is hibáztatja azért, hogy a pannonhalmi bencés rend nem kapta meg a végrendeleti örökségét. Az épület pedig csendben 

tovább enyészik, az állaga egyre romlik. A 2012-ben megszabott eredeti 33 millió eurós felújítási költség azóta több mint 75 millió 

euróra kúszott fel. …” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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