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Artes Liberales előadássorozat: Szilágyi Tibor előadása 

Agyunkban mintegy százmilliárd idegsejt kommunikál egymással parányi elektromos és kémiai jelek segítségével. Vajon miként 

lesz ezekből a jelekből magasabb rendű magatartás? Az egyedi sejtek működésének megértése önmagában nem magyarázza a 

viselkedésszintű jelenségeket. Az információ belső kódolását pontos időzítéssel együttműködő, dinamikusan változó 

neuroncsoportok teszik lehetővé. […] Szilágyi Tibor orvos, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára, Mit 

árulnak el az agy elektromos jelei? című előadásában bemutatja, hogy a szinkron működő idegsejtek milyen mérhető elektromos 

hullámokat keltenek az agyban, illetve felvillant néhány eredményt arról, hogy ezen elektromos jelek alapján mit sikerült eddig 

megfejteni az idegi kódrendszerből.  A KAB Artes Liberales előadássorozatának következő eseménye 2022. május 16-án 18.00 

órától kerül megrendezésre…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

 

Politikum: A levélszavaztok eredményei 

Szombatra megszámolták az országgyűlési választásra levélben leadott szavazatokat, az eredmény a valasztas.hu-ra feltöltött adatok 

alapján így alakult: A levélszavazatok 93,91 százaléka érkezett a Fidesz-KDNP listájára, a maradék bő hat százalékon osztozott az 

összes ellenzéki párt. A Nemzeti Választási Irodához 318 083 szavazási levélcsomag érkezett vissza, 264 031 pártlistás 

levélszavazat lett érvényes a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 50 ezernél volt érvénytelen a szavazási irat. A levélben 

szavazás lehetőségét azoknak a magyar állampolgároknak biztosítja az állam, akiknek nincs magyarországi lakcíme, így elsősorban 

a határon túli magyar lakosság szavaz így. […]A levélszavazás intézményét idén több történés is beárnyékolta. […] Ledöbbentek a 

dán civil megfigyelők azon, ahogy a levélszavazás folyt Kolozsváron…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Riport: Miért magyarellenes a romániai többség még akkor is, ha nem? 

A román többség attitűdjét az erdélyi magyarokkal szemben már két éve programszerűen vizsgálja a kolozsvári Bálványos Intézet 

és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet. A program második kiadványát, a Magyarellenesség Romániában című kötetet február végén 

mutatták be Kolozsváron. Előzménye és ötletadója a regionális identitást vizsgáló Regionális Barométer volt, a program első 

kiadványa. A magyarellenességet felmérő szerzők ‒ Kiss Tamás szociológus, A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, a 

Transylvania Inquiry közvéleménykutató cég társtulajdonosa, Toró Tibor politológus, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem oktatója, a Bálványos Intézet igazgatója – mindketten az MTA külső köztestületének tagjai ‒ valamint Jakab 

Zalán Tamás politológus, a Transylvania Inquiry elemzője. […]Cikkünk a kötet kutatási eredményeit foglalja össze. Ezeket Kiss 

Tamással készített interjúnk során tárgyaltuk, amelyet a könyvbemutatón elhangzottakkal egészítettünk ki. […] A kutatók azt 

remélik, hogy eredményeiket közpolitikailag is hasznosítani fogják a döntéshozók…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes cikk >  

Magyar költészet napja: Erdély-szerte programokkal várják a líra kedvelőit 

Színházi előadásokkal, versfelolvasással, könyvbemutatóval, koncertekkel, valamint rendhagyó filmes színházi előadással 

ünnepelik meg idén is az erdélyi és partiumi kulturális intézmények a magyar költészet napját, amelyet Magyarországon 1964 óta 

József Attila születésnapján, április 11-én tartanak. […] A János vitézt mutatják be Bukarestben román nyelven, különleges színházi 

előadás formájában. […]A Kolozsvári Állami Magyar Színházban a 100 évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnes emléke előtt 

tisztelgő, Két hold világa című sorsjátékot adják elő, míg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban a Kányádi Sándor műveiből 

készült előadással ünneplik a költészet napját…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Beszélgetés: Március végén tartották meg az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének tisztújító gyűlését 

Március végén tartották meg az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének tisztújító gyűlését, ekkor köszönt le a szövetség éléről 

Tubák Nimród, aki két és fél évig töltötte be az elnöki tisztséget. Az intenzív terápia és aneszteziológia szakos fiatal orvost a 

rezidenséveket követő elhelyezkedési lehetőségekről, a végzősök elvándorlásáról, valamint a kisebb, vidéki kórházak 

rezidensképzésbe való bekapcsolásának az előnyeiről kérdeztük. […] Számításaink szerint Marosvásárhelyen, a magyar vonalon 

végzettek közel 40%-a nem szakvizsgázik le Romániában, és 35%-a meg sem próbál bejutni a romániai rezidensképzésbe. Ez az 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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arány jelentősen nem változott az utóbbi öt évben. Az elvándorlók számára a legnagyobb vonzereje Magyarországnak van…” 

Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kőrösi Csoma Sándorra emlékeznek Háromszéken és az indiai Dardzsilingben 

Halálának 180. évfordulója alkalmából a háromszéki Csomakőrösön és az indiai Dardzsilingben is megemlékeznek a nagy 

nyelvtudósról, Kőrösi Csoma Sándorról – közölte a Liszt intézet Sepsiszentgyörgy. […] Csomakőrösön vasárnap 11 órai kezdettel 

református szertartás szerint emlékeznek a tudós utazóra, majd a templom előtti téren megkoszorúzzák köztéri mellszobrát. […] 

Dardzsilingben április 11-én különleges buddhista vallásközi ima keretében róják le kegyeletüket a jeles személyiség előtt, aki mind 

a mai napig a magyar–indiai barátság szimbóluma…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Egyed Péter költőre, filozófusra emlékeztek Kolozsváron 

A 2018-ban elhunyt Egyed Péterre emlékeztek az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) kolozsvári székházában barátai és tisztelői 

április 6-án, a költő, filozófus születésének évfordulója alkalmából. A rendezvényen jelen voltak Egyed Péter ismerősei, barátai, 

egykori tanítványai tisztelői, jelen volt édesapja, az EME egykori elnöke, a történész Egyed Ákos is feleségével együtt, valamint 

özvegye, Soós Amália. Egyed Emese a rendezvény házigazdája felvezetésként leszögezte, hogy az esemény célja az emlékezés, az, 

hogy Egyed Péter verseit, írásait felolvasva, felidézve a gondolatait idézzék meg emlékét. A megemlékezés középpontjában a költő 

Búcsúkoncert című, 1981-ben megjelent verseskötete állt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Előadás: Az Ady-líceum régi arca 

Az Ady 250 ünnepségsorozat keretében péntek délelőtt Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános tartott múltidéző, a diákok körében 

nagy sikert arató interaktív előadást a nagyváradi Ady Endre Líceum dísztermében.  […] Az V–VIII. osztályos diákokat Vad Márta, 

az Ady Endre Líceum igazgatója köszöntötte. Arra hívta fel a figyelmüket: Bihar megye egyik legjelentősebb magyar középiskolája 

annak az Orsolya-rendi zárdaiskolának a jogutódja, amelynek alapjait 1772-ben Szentzi István kanonok tette le…” Forrás: Erdon.ro: 

teljes cikk > 

Kovács Ildikó-díj Bartal Kiss Ritának 

Múlt hét végén a Kovács Ildikóról elnevezett, legjobb rendezésért járó díjat kapta a marosvásárhelyi Ariel színház Bartal Kiss Rita 

által rendezett Volt egyszer egy című gyerekelőadása Magyarország legnagyobb és legjelentősebb gyermek- és ifjúsági színházi 

fesztiválján, a X. Jubileumi Kaposvári Assitej Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén. Az előadás 2019-ben elnyerte 

a FUX FESZT – Erdélyi Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja nagydíját is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >  

Jeles értékteremtő egyházi személyiségeket tüntettek ki 

Két Erdély-szerte, így Kolozsváron is ismert egyházi személy részesült március 31-én Csíkszeredában Áder János magyar 

köztársasági elnök által a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetésben, amelyet a Mikó-vár 

Bástyatermében Tóth László főkonzul adott át ünnepélyes keretek között a díjazottaknak. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 

Sárközi Sándor piarista szerzetes, a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Ház vezetője, a Márton Áron Főgimnázium és a Csíkszeredai 

Csángó Kollégium önkéntes tanára, míg a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Nagy Éva Vera, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- 

és Ifjúsági Kar karnagya, a Boldogasszony Iskolanővérek közössége szovátai missziójának alapítója és vezetője kapta…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Közkinccsé teszik a rendszerváltozás óta született magyar egyházzenei műveket idén nyáron 

Egyházzenei fórumot szerveznek augusztusban Kolozsváron, hogy közkinccsé tegyék a rendszerváltozás óta született magyar 

műveket. A Kolozsvári Magyar Napok társrendezvényeként augusztus 13. és 17. között sorra kerülő fórumról a virágvasárnapi 

sajtótájékoztatón beszéltek a szervezők. […] A hangversenyeket Kolozsvár tíz templomában tartják. A meghívott kórusok egyfelől 

a saját repertoárjukból mutatnak be műveket, de előadásuk felét a szervezők által felajánlott művekből választhatják…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

„1945 vég és kezdet“ történész konferencia Bécsben 

A bécsi Magyar Történetkutató Intézet fontosnak tartja, hogy egy osztrák-magyar tudományos konferencia keretében foglalkozzon 

az 1945-ös osztrák és magyar eseményekkel. A kedden kezdődő programsorozatban osztrák és magyar kutatók a közös és az eltérő 

jelenségeket vizsgálják, bemutatva, hogyan élte meg a hétköznapokat a két ország a sorsfordító évet. Bertényi Iván a Bécsi Magyar 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-egyetemi-koezpontokban-nehezebb-elhelyezkedni
https://kronikaonline.ro/kultura/korosi-csoma-sandorra-emlekeznek-haromszeken-es-az-indiai-dardzsilingben
https://kronikaonline.ro/kultura/ba-holtakrol-nem-hallgatni-kell-hanem-enekelnir-n-egyed-peter-koltore-filozofusra-emlekeztek-kolozsvaron
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/04/multidezes-az-ady-liceum-regi-arca
https://www.e-nepujsag.ro/articles/kovacs-ildiko-dij-bartal-kiss-ritanak
http://szabadsag.ro/-/jeles-kulturateremto-egyhazi-szemelyisegeket-tuntettek-ki
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HORVÁTORSZÁG 

Történeti Intézet igazgatója a konferenciáról: Az 1945-ös év nemcsak az atrocitások végét jelentette Európa számára, hanem egy új 

korszak kezdetét is, amelyben Európa egyre inkább két tömbre szakad…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Könyvbemutató Galambos atyáról Alsóőrött 

Dr. Ireneus Galambos élete és munkássága“ címmel jelent meg az UMIZ legújabb kiadványa. A könyvet ünnepélyes keretek között, 

Galambos Ferenc Iréneusz szobrának megkoszorúzásával, filmvetítéssel és kiállítás megnyitóval egybekötve mutatták be április 8-

án, pénteken az alsóőri Öreg Iskolában. […] A Galambos atya életét és munkásságát bemutató kötet egy forrásmű, az egykori alsóőri 

plébános éves jelentéseit tartalmazza. A könyv kétnyelvű, magyar és német nyelven olvasható […] „Ez forrásműnek számít, ami 

annyit jelent, hogy nem akartunk beleértelmezni, interpretálni, mint szerkesztő vagy akár szerző, semmit. Hanem ez teljes egészében 

Ireneus Galambos műve.“, mondta Kelemen László, az UMIZ vezetője, a kötet egyik szerkesztője. […] A könyvbemutatóval 

egyidejűleg egy fotókiállítást is megnyitottak az UMIZ több mint 3000 fényképet tartalmazó archívumából…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Dimény Attila előadása a céhes és a polgári értékrend társadalmi hatásai Kézdivásárhelyen 

A Bornemisza Péter Társaság áprilisi rendezvényén Dimény Attila, az MTA külső köztestületének tagjának előadása hangzott el 

múlt vasárnap, a céhes és a polgári értékrend társadalmi hatásai Kézdivásárhelyen címmel…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

A Szlovén RTV magyar műsorok programbizottságának ülése 

A Szlovén RTV magyar műsorok programbizottságának március 16-i ülésén megállapították, hogy a nemzetiségi rádió- és 

tévéműsorok 2021-es programtervei a „járványév” ellenére megvalósultak. A bizottság határozatot fogadott el a legutóbbi Súlypont 

adással kapcsolatosan. Az MMR két új műsort indított történelmi tartalmakkal. A Hidak adásai nagyrészt a járványügy jegyében 

készültek, a szombathelyi tévével közös Euro-info projektet megvalósították, a lendvai méhészek 100. jubileumának 

megünnepléséhez pedig egy külön műsorral járultak hozzá. A két szerkesztőség újságíróhiánnyal néz szembe, néhány munkatárs 

hosszantartó betegállománya és felmondás miatt ez egyre nagyobb gondot jelent. A problémát jelenleg a fiatalítási program által 

igyekeznek megoldani…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: „Roma fiatalok képzési és foglalkoztatási lehetőségei” kerekasztal beszélgetés 

Április 8-a, a roma világnap alkalmából a Muraszombati Gimnázium és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákközössége karöltve 

a Preporod roma szövetséggel és a roma tanácstagok fórumával kerekasztalt szervezett „Roma fiatalok képzési és foglalkoztatási 

lehetőségei” címmel. A lényeg: a roma közösség fiataljainak is el kell fogadniuk, hogy a tudás jelenti a szebb jövőt. A kommunikáció 

pedig az egyetlen eszköz, hogy leküzdjük a sztereotípiákat: hogy a romák többé ne vonják kérdőre saját képességeiket, és hogy a 

többségi nemzet ne higgye, hogy a romák nem teljesíthetnek…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: A szótárak fejlődésének történetéről 

Mi sem természetesebb ma már, hogy az okos telefonunkon kikeressünk egy-egy kifejezést, amit értelmezni szeretnénk, vagy idegen 

nyelvi megfelelője után nézzünk. A szótárak mai változatáig évezredes út vezetett az ókortól napjainkig. Erről bővebben Gaál Péter, 

a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar nyelvi lektora szól. […] Úgy tűnik a hagyományos szótáraknak meg vannak 

számlálva a napjai. Miként szorítja ki őket a közhasználatból az elektronikus változatuk?…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

  

Beszélgetés: 20 éves a Drávatáj, a horvátországi magyarok magazinműsora 

A Drávatáj egy kisebbségi magazinműsor. Miben tér el egy nemzetiségi adás a többségitől? Egy adott kisebbség – esetünkben a 

magyar – számára televíziós műsort készíteni azt jelenti, hogy csak azzal kell foglalkoznunk, ami a horvátországi magyarságot 

érinti, az eseményeket aztán riport, tudósítás formájában kell megörökíteni. Természetesen ez alól kivételt képez az, amikor olyan 

dolgokról forgatunk, amelyek országos jellegűek, de valamilyen szállal kapcsolódnak a magyarsághoz, befolyásolják, alakítják 

annak életét, emiatt fontos hírt adni ezekről […] Ráadásul 20 év és 500 adás ebben a mikrokörnyezetben. Hogyan lehetséges mindig 

valami újat mutatni? – Húszévnyi kemény munka van a szerkesztőség mögött. […] Nagyon sok mindent sikerült megörökítenünk, 

ami az archívumunkból bármikor elővehető, akár 30-40 év múlva is. Vezérelvünk, hogy ami a horvátországi magyarság körében 

történik, az maradjon meg az utókornak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3150541/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3151327/
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https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/szotarak-2/618495
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/szotarak-2/618495
https://kepesujsag.com/ami-a-horvatorszagi-magyarsag-koreiben-tortenik-az-maradjon-meg-az-utokornak-20-eves-a-dravataj/


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Zágráb: Molnár László az Ady Kör új elnöke 

Tisztújító közgyűlést tartottak a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben. Új vezető került a nagy múltú egyesület élére Molnár 

László személyében, aki a szervezet eddigi elnöke, a Ranogajec-Komor Mária által „kitaposott ösvényen” folytatná tovább a 

munkát. […] Az egyesület keretében 2021-től magyar nyelvi műhely is működik haladó és kezdő csoportokkal, melyet Zágráb város 

támogatásából finanszíroznak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Videó: Nyílt napot tartott a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 

Az Eszéken található Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 1999-es megnyitása óta sok fejlődésen ment keresztül, 

alaptevékenysége azonban megmaradt. Ez pedig a horvátországi magyar gyerekek anyanyelven történő óvodai, általános és 

középiskolai oktatása és nevelése, de emellett közművelődési, sport- és egyéb tevékenységekkel is foglalkozik. Nemrég nyílt napot 

tartottak, melyre az általános iskolába iratkozó gyerekek szüleit várták, hogy bemutassák nekik a magyar intézményt…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

A Világbank 45 százalékos GDP-csökkenést jósol Ukrajnában 

A Világbank elemzése szerint a háború miatt akár 45 százalékkal is csökkenhet az ukrán gazdaság. Megjegyzendő, az előrejelzés a 

„jelentős bizonytalanság körülményei között” készült. Szakértők szerint a háború és az ebből eredő kivándorlás jelentős hatással 

lehet Ukrajna szegénységi rátájára…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Munkácson úgy döntöttek, hogy lebontják az orosz vonatkozású helyi jelentőségű művészeti emlékműveket 

Munkácson úgy döntöttek, hogy lebontják az orosz vonatkozású helyi jelentőségű művészeti emlékműveket. A határozat értelmében 

már leszerelték Puskin mellszobrát és az 1-es számú középiskola falán található emléktáblát. Továbbá Munkácson az iskola 

megtagadta, hogy Puskin nevét viselje. […] A Városi Tanács határozatának értelmében Munkácson lebontják a szovjet tank 

emlékművét is…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

20 éves az Együtt folyóirat 

Budapesten a Fasori székházban rendezték meg a Kárpátaljai Szövetség, a MÉKK és a Magyar Írószövetség szervezésében a 20 

éves az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományok-kultúra című folyóirat ünnepélyes bemutatóját. A Magyar Értelmiségiek 

Kárpátaljai Közössége (MÉKK) gondozásában immár két évtizede jelenik meg ez a kiadvány. Köszöntő beszédet mondott Benza 

György elnök úr és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke. Vári Fábián László Kossuth-, József Attila-díjas költő, az MMA-

tag, a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke beszédében visszatekintett a lap megtett útjára…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Már csak a felvidéki magyarokat érinti hátrányosan az állampolgársági törvény 

Februárban a pozsonyi parlament elfogadta, márciusban pedig a köztársasági elnök alá is írta az állampolgársági törvény 

módosítását. Hogy ez miért nem lett így, és hogy mi az új helyzet lényege, erről beszélgettünk a kérdés egyik szakértőjével, Nagy 

Dávid jogásszal. […] Kimondható, hogy a változások elfogadásával a törvény már csak a felvidéki magyarságot különbözteti meg 

hátrányosan. Ennek legfőbb oka, bizonyítani kell, hogy a második állampolgárság megszerzésekor az egyén már öt éve rendelkezett 

külföldi lakhellyel, ahol életvitelszerűen tartózkodott. Világosan látszik tehát, hogy a most elfogadott módosítások célja nem a 

felvidéki magyarság problémájának a megoldása, hanem a Brexit okozta helyzet orvoslása volt. […] A most elfogadott változások 

után ön a Bél Mátyás Intézettel (BMI) közösen egy részletes állásfoglalást készített a szlovákiai törvény alkotmányellenességéről. 

[…] Március 22-én a DenníkN-ben magyarul jelent meg Marián Giba, a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Kara Alkotmányjogi 

Tanszéke vezetőjének, a köztársasági elnök tanácsadójának írása állampolgársági törvény ügyben…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Konferencia: Nők a történelem homályában 

Második alkalommal szervezett nemzetközi tudományos konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Történettudományi 

Tanszéke Ismer(e)t(tlen) nők ismert közegben témakörben. A többnyelvű interdiszciplináris nemzetközi tudományos konferencia 

célja a nemek közti szerepek és egyenlőség témakörében végzett kutatások bemutatása, különös hangsúlyt fektetve a nők 

foglalkozására (tevékenységére) és annak történelmi alakulására. A konferenciát Janka Hečková, Adriana Kičková, Gabriela 

https://kepesujsag.com/zagrab-molnar-laszlo-az-ady-kor-uj-elnoke/
https://kepesujsag.com/nyilt-napot-tartott-a-horvatorszagi-magyar-oktatasi-es-muvelodesi-kozpont/
https://kiszo.net/2022/04/11/a-vilagbank-45-szazalekos-gdp-csokkenest-josol/
https://www.karpatinfo.net/2022/4/7/munkacson-leszereltek-puskin-orosz-kolto-mellszobrat-foto-200057839
https://www.karpatinfo.net/2022/4/11/lebontjak-munkacson-szovjet-tank-emlekmuvet-fotok-200057980
https://kiszo.net/2022/04/09/20-eves-az-egyutt-folyoirat/
https://ma7.sk/aktualis/mar-csak-minket-erint-hatranyosan-az-allampolgarsagi-torveny-nagy-daviddal-beszelgettunk
https://dennikn.sk/2777494/az-allampolgarsagi-torveny-modositasa-fogalmak-es-benyomasok/?ref=list
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Dudeková Kováčová, Pintérné Kazán Beáta, az MTA külső köztestületének tagja és Molnár Mária szervezték. […] A konferencián 

előadott tanulmányokat 2023 nyaráig szeretnék tanulmánykötet/könyv formájában kiadni. A konferencián olyan előadások 

hangzottak el, mint…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Megnyílt a Pósa Lajos Képtár Nemesradnóton 

2022. április 9-én, szombaton Pósa Lajos költő születésének 172. évfordulóján ünnepélyes keretek között nyílt meg Nemesradnóton 

a Pósa Lajos Képtár, amely a századforduló nagy meseírójának szentelt első állandó tárlatnak számít nemcsak a Felvidéken, hanem 

az egész Kárpát-medencében. A program koszorúzással vette kezdetét a nemesradnóti alapiskola előtti Pósa Lajos szobornál, ahol 

az esős idő ellenére is sokan gyűltek össze. A megnyitó kezdetén Balázs Éva szavalta el Pósa Lajos: Egy véka búza c. versét, majd 

A kultúráért Gömörben és Gömörön túl polgári társulás nevében Balázs Emese köszöntötte a jelenlévőket és felvázolta a kiállítás 

létrejöttének előzményeit…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Indul az értékfeltáró és -megőrző kutatás az Ipoly alsó szakaszán 

A Lakiteleki Népfőiskola és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával indítja el az Ipoly alsó szakaszára összpontosító 

értékfeltáró kutatói munkát. Az Ipolyság Kollégium az említett térségben élő emberek lehetőségeit, kulturális és szellemi 

állapotának felmérését tűzte ki céljául. A kollégium első tájékoztató találkozóját az ipolysági Pongrácz Lajos Közösségi Házban 

szervezték meg április 10-én…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Márai Sándorra emlékeztek Kassán 

Emlékünnepséget rendeztek Márai Sándor születésének 122. évfordulója alkalmából az író szülővárosában, Kassán. „A múlt század 

két világháborúval és történelmi viharokkal megterhelt időszakában személyes sorsa úgy alakult, hogy Márai Sándor, aki egy igazi 

világpolgár volt, szükségből a világ vándora is lett. Kassa és Budapest mellett élt, illetve rövidebb-hosszabb időt töltött 

Németországban, Olaszországban, Svájcban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Gazdag életművet hagyott ránk…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Újra elindult a Regnum Marianum Akadémia előadássorozata 

Márciusban két év kényszerkihagyás után újra elindult a Regnum Marianum Akadémia előadássorozata. A Felvidéken működő 

akadémia célja a világi Krisztus-hívők elméleti képzése, hogy hitük elmélyítése mellett számot tudjanak adni a bennük élő 

reménységről. Az akadémia életre hívója a Pázmaneum Polgári Társulás, szervezője a 2005-ös kezdetektől Farkas Zsolt atya, aki 

jelenleg a szőgyéni egyházközség esperesplébánosa, a Jó Pásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum elnökségi tagja. […] Az áprilisi 

előadást Farkas Zsolt atya tartotta Húsvét keresztény hagyománya címmel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Videó: Kisebbségi nyelvek és többnyelvűség Szerbiában és Kelet-Közép-Európában 

Kisebbségi nyelvek és többnyelvűség Szerbiában és Kelet-Közép-Európában címmel két napos nemzetközi konferenciát tartottak 

Szabadkán. A délelőttök folyamán különféle szakelőadásokat hallgathattak az érdeklődők a szabadkai szabadegyetemen. […] 

Marija Mandić, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tudományos főtanácsosa: Vajdaságban ez a több nemzetiség 

valamikor hátrányt jelentett. Lehet, valakinek még ma is, viszont az újszerű elméletek azt bizonyítják, hogy az itt tapasztalható 

kulturális és nyelvi kapcsolat az irodalmat csak színesíti, aktuálissá, izgalmassá és érdekessé teszi. […] Délután szakmai kerekasztalt 

tartottak a szabadkai városi könyvtárban. Egyik nap a kisebbségek nyelvén történő oktatásról, másnap meg az irodalmi művek 

fordításáról cseréltek véleményt a jelenlevők…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Kötet: A szabadkai zeneiskolák története 

Pekár Tibor írásai nemcsak alaposak, precízek, hanem olvasmányosak is. Ez jellemzi a szabadkai zeneiskola másfél évszázados 

történetét megörökítő könyvét is, amely egy átfogó mű a Szabadkán folyó zeneoktatás múltjáról és jelenéről. Érdekes olvasni arról 

az útról, amely egyik első, meghatározó állomása az volt, amikor 1868. augusztus 28-án a városi közgyűlés döntött az intézmény 

megalapításáról, érdekes áttanulmányozni az első alapszabályzatát… […] A kötetből abba is betekintést nyerünk, akkoriban, illetve 

a későbbiekben – a két világháború között, a háborús években, 1945 utáni évtizedekben napjainkig – hogyan zajlott az iskolai élet 

a mindennapokban…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 
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Faragó Árpád könyvbemutatója 

Csütörtökön este Bácsfeketehegyen a Bányai János Emlékházban mutatták be Faragó Árpád Ahol nem némulnak el a harangok 

című kötetét. Az egybegyűlteket először Nagy Erzsébet, a Kozma Lajos Fiókkönyvtár megbízott igazgatója köszöntötte, majd Dudás 

Károly író méltatta Faragó könyvét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A Magyar Művészet folyóirat bemutatkozása Magyarkanizsán 

A Kárpát-medencében először Magyarkanizsán beszélgettek irodalomról, a művészet mibenlétéről a megújult Magyar Művészet 

folyóirat munkatársai, akikkel Bicskei Zoltán folytatott olyan magas színvonalú diskurzust, amilyet csak ritkán lehet hallani. […] 

A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a Regionális Kreatív Műhely szervezésében és a József Attila Könyvtár 

társzervezésében a Magyar Művészet folyóirat munkatársai: Falusi Márton író, főszerkesztő, Sturm László irodalomtörténész, 

kritikus, főszerkesztő-helyettes és Fülöp József esztéta voltak Bicskei Zoltán vendégei a könyvtárban, akik a folyóiratot nem a 

megszokott módon népszerűsítették…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: L. Móger Tímea a VMÚE szórványban dolgozó újságíróknak járó díját érdemelte ki 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete L. Móger Tímeát tüntette ki idén a Szórványdíjjal. Ahogy Herceg Jánost és Fehér 

Ferencet is rabul ejtette Doroszló, ő is ebben a varázslatos kis faluban alkot. Újságot és verseket ír. […] Több mint húsz évvel ezelőtt 

a keresztapámtól, Dautbegovics Zoltántól, aki a zombori Dunatáj és a Magyar Szó tudósítója volt, kaptam egy írógépet és sok 

bátorítást, hogy fogjak hozzá a tudósítások írásához. Nem csak újságíróként, de költőként is számon tartanak. Hány köteted jelent 

meg eddig és miért versekben tudod magad kifejezni? Eddig négy verseskötetem jelent meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Csókay András Nagybecskereken tartott előadást 

A Boldogasszony Iskolanővérek és a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium meghívására ma Nagybecskereken 

tartott előadást Csókay András, világhírű idegsebész, hogy a húsvéti ünnepek közeledtével tegyen tanúságot életéről, hitéről. 

Vajdaság minden tájáról érkeztek az érdeklődők, a Kultúrközpontban megtartott összejövetelen több mint ötszázan vettek részt…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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