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Együttműködési megállapodás jött létre a SZAB és a VMAT között 

Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága (SZAB) és a Vajdasági 

Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) között. A kommunikáció, az együttműködés minden ismeretszerzés és tevékenység 

felhajtóerejévé tud válni. A vajdasági magyar tudományos közéleti szerveződésben is rendkívül fontos a szerves kapcsolatok 

ápolása, a meglévő és potenciális kontextusok tudatosítása, magasabb szintre emelése, illetve rendszerbe illesztése. […] 2022. április 

21-én a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) képviselői, Csányi Erzsébet elnök és Lukity Tibor alelnök részt vettek a 

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának (SZAB) elnökségi ülésén Szegeden…” Forrás: Szmsz.press: 

teljes cikk >  

Artes Liberales: Windhager-Geréd Erzsébet előadása 

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

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

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

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

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

sem, és igyekszik előremutató választ adni a címben feltett kérdésre: Windhager-Geréd Erzsébet, Cím: Quo vadis, Educatio Musica 

Sacra Transsylvaniensis? című előadásában: 2022. április 27. 18.00 órától a KAB Artes Liberales előadássorozatának következő 

eseményén…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Zsigmond Csilla védése: A nemzeti identitás mintázatai kisebbségi magyar fiatalok körében 

Április 26-án kerül sor a "Kötődések hálójában. A nemzeti identitás mintázatai kisebbségi magyar fiatalok körében a GeneZYs 2015 

ifjúságszociológiai felmérés adatai alapján" c. doktori disszertáció nyilvános védésére az ELTE Társadalomtudományi Karán, 

Online csatlakozási lehetőség a TEAMS szoftveren keresztül…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk >  

 

Előadás: Trianon és a geográfia összefüggéseiről 

Csütörtökön, április 21-én, 19.00 órai kezdettel Kubassek János geográfus, tudománytörténész, múzeumigazgató „Trianon és a 

geográfia“ című előadására tartotta meg Bécsben. A szakember, aki az „Europa“-Club meghívására érkezett a fővárosba, pedagógusi 

munkája mellett 1983-tól az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Smuk András a Club elnöke az előadásról:…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

AMAPED felhívására rekordszámú versmondó jelentkezett 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének tagjait is meglepte az nagyszámú jelentkező, aki az idén már leadta a nevezését 

a hétvégén – április 23-án, szombatra meghirdetett vers és prózamondó versenyre. A megmérettetést idén is hibrid módon rendezik 

meg, részben ennek is köszönhető, hogy több, mint 350-en szeretnének részt venni a versenyen. Közülük több, mint 300-an majd 

az online térben méretik meg magukat, Ausztráliától Amerikán át, még Izlandról is lesznek majd versmondók. Mentsik Szilvia 

mesél az AMAPED versmondó versenyről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Verőfény 25+ versmondóverseny 

Az idén a száz éve született Nemes Nagy Ágnesre emlékezve hirdeti meg ez évben is hagyományos versmondó versenyét a Bécsi 

Magyar Iskola. Az elnevezés az elmaradt negyedszázados jubileumra utal, ugyanis 2020-ban már a koronavírus miatti korlátozások 

nem tették lehetővé a publikum előtti ünneplést. Sass Judit, a Bécsi Magyar Iskola vezetője a versenyről…” Forrás: Volksgruppen.at: 

teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://szmsz.press/2022/04/22/a-tudomanyos-egyuttmukodes-kapui/?fbclid=IwAR3TAao5iqOzo1HMd72WdZh4HxybmJDsNHivffuKorK8TQ31acsw4j7cvzw
https://kab.ro/hirek/hir/quo-vadis-educatio-musica-sacra-transsylvaniensis-windhager-gered-erzsebet-eloadasa-1354
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/04/zsigmond-csilla-doktori-disszertaciojanak-nyilvanos-vedese
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3152753/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3152550/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3151059/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

 

Politikum: Három kérdés a három nemzetiségi képviselőjelöltnek 

Az április 24-i szlovéniai országgyűlési választásokon a magyar nemzetiségi képviselői tisztségért a következő négyéves ciklusra 

három jelölt indul. A jelenlegi képviselő, Horváth Ferenc a második mandátumáért indul, továbbá a szavazók bizalmáért harcba 

szállt Močnek Otto és Kasaš Mihael. Mindhárom jelöltnek három azonos kérdést tettünk fel aktuális nemzetiségi témákban. A 

válaszokat a szavazólapokon kisorsolt sorrend szerint közöljük. […]  Nevezzen meg és írjon le három konkrét lépést, amelyet el 

szeretne érni magyar nemzetiségi képviselőként a Szlovén Országgyűlés következő mandátumában. […] A Muravidékre az elmúlt 

esztendőkben nagyobb pénzkeretek érkeztek. Célszerűnek és jónak tartja-e a jelenleg finanszírozott tartalmakat?…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

A magyar költészet napja Kapcán 

Muravidéki költők verseivel ünnepelték múlt vasárnap Kapcán a magyar költészet napját. A Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet (MNMI) és a helyi József Attila Művelődési Egyesület által szervezett, „Muravidék lantosai” című zenés-irodalmi esemény 

koszorúzással zárult a József Attila-emléktáblánál…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Portréfilm készült Bence Lajosról 

A Pártosfalván élő Gál Anasztázia filmrendező És te, költő? címmel portréfilmet készített a József Attila-díjas Bence Lajos 

muravidéki magyar költőről, az MTA külső köztestületi tagjáról. A Nemzeti Filmintézet által támogatott közel egyórás filmet április 

11-én, a költészet napja alkalmából mutatták be a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. Gál Anasztázia az elmúlt években 

több, a Muravidékhez köthető filmet is készített. […] A film Bence Lajos, 1956-ban született publicista, tanár, irodalomtörténész 

személyes vallomására épül, de a verseinek is teret ad. A dokumentumfilmben Bence Lajos élete és munkássága a versein keresztül 

bontakozik ki. […] Beszélgetés Bence Lajossal és Gál Anasztáziával 1:55-től…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötetbemutató: Az utolsó tíz év tüzes színei 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) kiadásában nemrégiben megjelent Nemes László festőművész albuma. A 

publikáció bemutatására és a kísérő kamara kiállítás megnyitójára múlt csütörtökön került sor a lendvai Színház- és 

Hangversenyterem előcsarnokában.  A 2009-ben, a festőművész 60. születésnapja alkalmából megjelent monográfia (a Galéria-

Múzeum és az MNMI közös kiadásként) után ismét napvilágot látott egy új album. A 200 példányban megjelent művészeti kötet 

Nemes László utóbbi tíz évének alkotásaiból nyújt ízelítőt, elkalauzolva bennünket az alkotó színpompás egyedi világába. […] A 

könyvbemutató keretében a festőművésszel – aki már több évtizede hidat képez három nemzet, ország és kultúra között (erdélyi 

származású, Zalaegerszegen élő és Lendván is tevékenykedő) – a könyv két szerkesztője, Kepe Kocon Lili és Seres Péter 

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

Podcast: Második a lendvai csapat a hungarikum-vetélkedőn 

A királyszállási Összetartozás Népfőiskola szervezésében létrejött Értékek a Kárpát-medencében című vetélkedőn az 1. Sz. Lendvai 

KÁI három tanulója – Kančal Lucija, Tot Teodor és Magyar Miha – kitűnő eredménnyel tért haza. A Bakonyban található Nagy-

Magyarország Park szívében a második helyet szerezték meg, csupán 2,5 ponttal lemaradva a győztesektől…” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Podcast: Kárpát-kör amatőr színjátszó konferencia Lendván 

A hétvégén Lendva ad otthont a Kárpát-kör amatőr színjátszó konferenciának, amely célja, hogy találkozzanak egymással azok, 

akik eddig és a jövőben is koordináló szerepet tudtak vállalni országaik, régiójuk magyar nyelvű színjátszóinak szakmai életében. 

A háromnapos találkozó tegnap este az Amargant Színház Műhely és Parastudió Egyesület Saint Just című monodrámájával indult, 

majd ma a résztvevők bemutatkozásával folytatódott…” Forrás: Rtvslo.sli: teljes cikk > 

Podcast: A könyv éjszakája a Lendvai Könyvtárban 

A könyv éjszakája alkalmából a Lendvai Könyvtárban tegnap irodalmi estet rendeztek, ahol bemutatásra került az Őrvidék, 

Muravidék és Drávaköz Legendáriuma című könyvgyűjteményt Kepéné Bihar Mária néprajzkutató, valamint a Decemberi fény 

című antológia…” Forrás: Rtvslo.sli: teljes cikk > 

 

 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/12179-h%C3%A1rom-k%C3%A9rd%C3%A9s-a-h%C3%A1rom-nemzetis%C3%A9gi-k%C3%A9pvisel%C5%91jel%C3%B6ltnek.html
https://nepujsag.net/kultura/12126-a-magyar-k%C3%B6lt%C3%A9szet-napja-kapc%C3%A1n.html
https://nepujsag.net/kultura/12125-%C3%A9s-te,-k%C3%B6lt%C5%91-%E2%80%93-portr%C3%A9film-bence-lajosr%C3%B3l.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/az-alkotas-oeroeme-es-felelossege/619625
https://nepujsag.net/kultura/12132-az-utols%C3%B3-t%C3%ADz-%C3%A9v-t%C3%BCzes-sz%C3%ADnei.html
https://nepujsag.net/horizont/12182-hungarikum-vet%C3%A9lked%C5%91-m%C3%A1sodik-a-lendvai-csapat.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/orszagos-bajnokok-kisfilmmel-masodikak-a-hungarikum-vetelkedon/620818
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/szinhazi-kapcsolatok-epitese-a-karpat-medenceben/620975
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-koenyv-ejszakaja-a-lendvai-koenyvtarban/620817


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

HORVÁTORSZÁG 

Múltidéző: Az új (1922) közúti Mura-híd 

A tájegység 1919 utáni zártságának leküzdése, valamint a gazdaság és a kereskedelem fellendítése céljából 1922. április 23-án 

nagyszabású ünnepség keretében átadták a Veržej és Döklezsin (Dokležovje) között megépült új közúti hidat a Mura folyón. A 

rendezvényen mintegy tízezer ember gyűlt össze a folyó minkét oldaláról. E fontos létesítménynek politikai dimenziói is voltak, 

ugyanis a hangadó szlovén politikai körök folyamatosan emlegették, hogy Radgona (Regede) és Muraszerdahely között azért nem 

épített 1919 előtt hidat a magyar állam, mert korlátozni akarta a Mura bal oldalán élő szlovénok kapcsolatát az egykori Monarchia 

osztrák területéhez tartozó szlovénok lakta régiókkal…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Az eszéki tudományegyetemen mutatták be a Rovátkák 2021-es évfolyamában megjelent négy számot 

Az eszéki tudományegyetem bölcsészkarán ünnepélyes keretek között mutatták be a Rovátkák 2021-es évfolyamában megjelent 

négy számot, amit a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársai szerkesztésében a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége adott ki. […] Ez a munka bizony több évtizedbe telt, de mára eljutottunk oda, hogy a több mint 10 éve megjelenő 

Rovátkák folyóirat tematikájának a módosításával – reményeink szerint – változás következhet be ezen a téren is. Azzal, hogy a 

Rovátkák megújult formájában elsősorban az irodalomra fókuszál, teret adhatunk az irodalommal foglalkozóknak arra, hogy 

úgymond megnyilvánuljanak. […] nyilatkozta Dobszai Gabriella adjunktus, a kiadvány főszerkesztője. Az új szerkesztőség várja 

mindazok jelentkezését, akik szívesen publikálnák műveiket a horvátországi magyarok irodalmi folyóiratában…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Megemlékezés: Vukováron magyar áldozatai is voltak a kommunista terrornak 

Vukováron 1945-ben a partizán terror következtében több százan életüket vesztették, az áldozatok között magyarok is voltak. Idén 

is rendeztek koszorúzást emlékükre, melyen részt vettek a Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai is […] április 12-én a Szent 

Fülöp és Jakab-templomban és a mellette levő emlékkeresztnél, ahol a hozzátartozók, valamint a különböző szervezetek képviselői 

helyezték el most is az emlékezés koszorúit és gyújtottak gyertyát…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

  

A népszámlálás lakosságszám-csökkenést fog mutatni; Elindult a népszaporulat-serkentő kormányprogram 

Az októberben esedékes népszámlálás minden bizonnyal meg fogja mutatni, hogy Szerbiában folytatódik a lakosság számának 

csökkenése – jelentette ki Danica Šantić demográfus. „Több évtizede alacsony a születésszám, s ráadásul folyamatosan csökken is, 

miközben nő a halandóság, amely a világjárvány idején kiugróan magas mutatókat produkált, mindemellett jelentős a lakosság 

külföldre költözése is. Mindezek miatt az okok miatt optimizmusra semmi okunk nincs” – mondta a szakember, aki rámutatott: csak 

a belgrádi körzetben jegyeztek fel lakosságszám-növekedést. […] Összesen 507.374 diák ül az általános iskolák padjaiban. 

Mindössze hét évvel ezelőtt, a 2014/15-ös tanévben 559.000 gyermek járt iskolába. […] A Pénzügyminisztérium közölte, 

meghozták az első végzést arról, hogy egy fiatal anya jelentős összegű állami támogatást kap családja első lakásának 

megvásárlásához. A pénzügyekben illetékes tárcavezető részletezte: maximum 20 000 euróval tudják segíteni a fiatal családokat 

első lakó ingatlanjuk vásárlásánál…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Internetet és wifi lefedettséget kapnak a szerbiai iskolák 2022 végéig; Aggasztó az iskolai erőszak Szerbiában 

Az idei év végéig Szerbia minden általános és középiskolájában, osztálytermében ingyenes internet hozzáférést biztosítanak, még 

az ország legtávolabbi területein is - jelentette be Milan Dobrijević, az idegenforgalmi, kereskedelmi és távközlési minisztérium 

államtitkára. […] 2021-ben 570, az erőszak harmadik szintjének, vagyis a fizikai bántalmazásnak az esetét jelentették az oktatási 

minisztériumnak. […] A tárca megjegyzi, hogy az iskolai erőszakos esetek megelőzésére és lereagálására rendszert alakítottak ki, 

így az iskolák maguk is reagálnak az egyes helyzetekre az erőszak, bántalmazás és elhanyagolás elleni fellépésről szóló jegyzőkönyv 

szabálykönyve szerint…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A tartományi titkárság idén hétmillió dinárt különített el a tudományos projektekre 

A tartományi kormány idén is támogatja a nemzeti kisebbségek tudományos kutatási és fejlesztési projektjeit. Zoran Milošević 

tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár 16 szerződést adott át a sikeresen pályázó kisebbségi felsőoktatási intézmények 

képviselőinek. A nemzeti kisebbségek részvétele a felsőoktatási projektekben és tudományos kutatási tevékenységekben része a 

multikulturalizmus és a társadalom megerősítésének, amely azt akarja, hogy az oktatás mindig mindenki számára elérhető legyen. 

[…] Toldi Éva, az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének vezetője, az MTA külső köztestületének tagja elmondta, nem első 

https://nepujsag.net/horizont/12186-1922-%C3%A1prilisa-%C3%BAj-k%C3%B6z%C3%BAti-mura-h%C3%ADd,-politikai-fesz%C3%BClts%C3%A9g.html
https://kepesujsag.com/celunk-hogy-a-rovatkak-teretbiztositson-a-horvatorszagi-magyar-irok-es-koltok-portrei-es-muvei-szamara/
https://kepesujsag.com/vukovar-magyar-aldozatai-is-voltak-a-kommunista-terrornak/
https://szmsz.press/2022/04/23/az-oszi-nepszamlalas-tovabbi-lakossagszam-csokkenest-fog-mutatni/
https://szmsz.press/2022/04/25/szazaval-tunnek-el-az-osztalyok-az-iskolakban/
https://www.magyarszo.rs/hu/4908/gazdasag/263636/Elindult-a-n%C3%A9pszaporulat-serkent%C5%91-korm%C3%A1nyprogram.htm
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31364/Internetet-es-teljes-wifi-lefedettseget-kapnak-a-szerbiai-iskolak-2022-vegeig.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31377/Aggaszto-az-iskolai-eroszak-Szerbiaban.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

alkalommal pályáztak a támogatásra. – Jelenlegi projektünk az interkulturális aspektusait vizsgálja a vajdasági magyar irodalomban. 

[…] A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar idén öt kutatási projektre nyert támogatást. A pályázatra egy ökológiai 

tudatosságot mérő kutatással jelentkeztünk […] magyarázta Grabovac Beáta, a Tanítóképző Kar pszichológiatanára, az MTA külső 

köztestületének tagja…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Konferencia: Legyen közkincs a népdal! 

Kedden tartották meg a Tisza menti városban a Legyen közkincs a népdal! elnevezésű népzenei konferenciát. Az egész napos 

eseményt Bodor Anikó tiszteletére rendezték a zentai Alkotóházban. A konferencián jeles népzenészek, pedagógus szakemberek 

tartottak előadásokat, valamint két új könyvet is bemutattak az érdeklődőknek.  […] A beszédek alkalmával Gondi Martina, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vezetője reményét fejezte ki a népzeneoktatás- és kutatás kiterjesztésével kapcsolatban, hogy 

egy teljes hálózat épülhet ki majd Vajdaságban. Ennek a fejlesztéséhez máris hozzájárulhat a https://www.vamadia.rs oldal több 

mint kétezer hanganyagot tartalmazó gyűjteménye…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Beszélgetés: Teljes fényében ragyog a bácsfeketehegyi barokk épület 

A szerbiai reformátusság legnagyobb temploma Bácsfeketehegyen van. Még a Kunhegyesről 1785-ben ide települt ősök építették a 

34 méter hosszú és 13 méter széles, impozáns épületet, amelynek toronymagassága 35 méter. Orosz Attila bácskai esperes meséli, 

hogy amikor Kunhegyesről eljöttek a telepesek erre a területre, hozták magukkal a tiszteletesüket is. Kompakt református 

közösségként próbáltak új éltet kezdeni ezen a vidéken. Legelőször házakat építettek. Mintegy 200 ház készült el tudomásom szerint, 

s az elsők között volt a templomépítés programja is. Először egy vályogtemplomot építettek, ami nem volt hosszútávú megoldás, 

ezért hamarosan elhatározás született, hogy szilárd anyagokból kellene templomot, isten házát építeni. A mai templom 1802-ben 

készült el […] most a templombelsőt újítottuk fel…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Száz Pál kapja az idei Sziveri-díjat 

A fiatalon elhunyt vajdasági költő, szerkesztő emlékére alapított Sziveri János-díjat 2022-ben a Pozsonyban élő Száz Pál író, költő 

és egyetemi oktató kapja. A kuratórium indoklása szerint „Száz Pál eddigi legemlékezetesebb irodalmi műve a Fűje sarjad mezőknek 

című, nyelvteremtő erejű »legendárium«. Ez az allegorikus füveskönyv részint modern legendameséket, anekdotákat, elmésségeket 

tartalmazó gyűjtemény, részint a kisebbségi sorsot és az egyetemes emberi esendőséget bemutató trauma elbeszélés, részint a 

történelmi kataklizmákat egyéni szemszögből, transz kulturális horizontból láttató szubjektív krónika, de a régi és a modern magyar 

nyelv és műfaji tradíciók speciális elegye is…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Múltidéző: Farkas Béla újvidéki festőiskolája 

Életének egyik tragikuma az volt, hogy Farkas Béla (1894—1941) törvénytelen gyerekként született, s e körülmény egy életen át 

nyomasztotta az egyébként is érzékeny lelkületét. Budapesten, Bécsben, Berlinben, valamint Nagybányán is fejlesztette 

festőtehetségét, de részt vett a kecskeméti művésztelep munkájában is. 1923-ban egyik alapítója volt a szabadkai Vajdasági Magyar 

Képzőművészeti Egyesületnek. […] Bela Duranci a színek és vonalak poétájának nevezi, aki a szecessziót választotta ki finom 

üzeneteinek legmegfelelőbb szótárául. Sáfrány Imre szerint a megérzett valóság volt az a világ, ahol képzelőereje szabadon 

csaponghatott, és kivételes festészetével az európai élvonalban volt. Létmányi István pedig úgy fogalmazott, hogy álomlátó, 

sejtelmes, lágy pasztellszíneket varázsló képzőművész volt, akinek művészete a valóságból való menekülés az álomvilágba…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Politikum: Fleisz János történész a román kormányfő kijelentéseiről 

Nyilvánvaló, hogy nem a magyarok voltak azok, akik éljeneztek a román hadsereg 1919. április 20-ai nagyváradi bevonulásakor, 

hanem a román lakosság – fejtette ki a Krónikának az akkori események kapcsán Fleisz János történész, az MTA külső 

köztestületének tagja. A nagyváradi egyetemi oktató – akinek fő kutatási területe a város 1867–1940 közötti időszaka – hozzátette: 

Várad akkor több mint 90 százalékban magyar lakossága úgy értelmezte, a román katonák az antant nevében jönnek a rendet 

fenntartani, a békét biztosítani, így más településektől eltérően valóban nem volt feszültség. A nagyváradi történészt annak kapcsán 

kérdeztük, hogy Nicolae Ciucă kormányfő szerdán Nagyváradon, a román hadsereg bevonulásának 103. évfordulója alkalmából 

tartott nagyszabású ünnepségen úgy fogalmazott: románok, magyarok és más nemzetiségű lakosok is éljenezve fogadták a bevonuló 

román hadsereget, hiszen a román katonák valójában felszabadították Nagyváradot a „bolsevik uralom alól…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4900/kultura/263126/Kisebbs%C3%A9gi-kutat%C3%A1sok-t%C3%A1mogat%C3%A1sa-kutat%C3%A1s-tartom%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1s-nemzeti-kisebbs%C3%A9gek.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15156/Zenta-Legyen-kozkincs-a-nepdal.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4909/mellekletek_hetvege/263711/K%C3%A9tsz%C3%A1zh%C3%BAsz-%C3%A9ves-a-reform%C3%A1tusok-legr%C3%A9gebbi-temploma-b%C3%A1csfeketehegy-reform%C3%A1tus-templom-templomfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-Orosz-Attila.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15164/Szaz-Pal-kapja-az-idei-Sziveri-dijat.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Farkas-Bela-ujvideki-festoiskolaja-39403.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/belkepzelhetetlennek-tartottak-varad-elcsatolasatr-fleisz-janos-tortenesz-es-hegedus-csilla-rmdsz-szovivo-a-kormanyfo-kijelente
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ciuc-szerint-a-magyarok-is-eljenezve-fogadtak-a-bevonulo-roman-katonakat-nagyvaradon


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Matekolimpia és -verseny Kolozsváron 

Kolozsvár, a kincses város ad otthon idén, április 20-23 között a IV. Országos Magyar Matematika Olimpiának – XXXI. Erdélyi 

Magyar Matematikaversenynek, amelyet a matematikai tehetséggondozásban szép eredményeket felmutató Báthory István Elméleti 

Líceum rendez a Kolozs Megyei Tanfelügyelőséggel. Az ünnepélyes megnyitóra szerdán került sor a Babes-Bolyai 

Tudományegyetem Auditorium Maximum termében. Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye alprefektusa a verseny nyitóünnepélyén 

gratulált a romániai magyar nyelvű iskolák egyik legrangosabb és legnagyobb megmérettetésének színvonalas 

megszervezéséhez…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Tudományos ülésszakot tartott a csíkszeredai Sapientia és a megyei kórház 

A tudományé volt a főszerep a csíkszeredai Sapientia EMTE nagyaulájában pénteken. Az alapkutatástól az új terápiákig címmel 

tudományos ülést tartottak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszéke és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház szervezésében – írja közleményében Hargita Megye Tanácsa. Az eseményen a csíkszeredai egyetem, a marosvásárhelyi 

orvosi egyetem, a debreceni, a pécsi, a szegedi egyetem, de a budapesti Semmelweis Egyetem képviselői is jelen voltak. A nap 

folyamán plenáris előadásokat és doktoranduszfórumot tartottak, illetve a kórház, az egyetem és a politikum képviselői zártkörű 

kerekasztal beszélgetésen vettek részt, amelyen a csíkszeredai kórház 2-es minőségi kategóriába való besorolása és a klinikai 

minősítés megszerzése került terítékre…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Bertóti Johanna a Nagybánya az irodalomban című antológiáról 

A világ legbűbájosabb városa. Nagybánya az irodalomban című antológia nemrég jelent meg a Teleki Magyar Ház kiadásában. Az 

irodalmi kötet anyagának válogatásáról, a szemelvényekből kirajzolódó Nagybánya-képről Bertóti Johanna szerkesztő, költő beszélt 

a Krónikának.  […] Nagybányáról a nagyközönségnek talán elsőként a festőiskola juthat eszébe, holott irodalom szempontjából is 

nagyon gazdag a múltja: itt született Németh László és Tersánszky Józsi Jenő, itt töltötte nászéjszakáját Petőfi Sándor és Szendrey 

Júlia, itt írta emlékiratait Teleki Sándor stb. […] Végső soron olyan ez a könyv, ha megszemélyesítjük, mint egy nagyon gazdag 

szókinccsel és képzelőerővel rendelkező idegenvezető, aki olyan érzékletesen mutatja be a várost, hogy mind többet szeretnénk 

megtudni róla…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Fotókiállítás és könyvbemutató az erdélyi rovarokról 

Magyari Hunor fotográfus Velünk élnek című, természeti csodákat, illetve az erdélyi rovarokat szemléltető és leíró kötetét mutatták 

be pénteken a Föld napja alkalmából a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. Az elsősorban gyerekeknek szóló, magyar és 

angol nyelvű könyvben szereplő fényképek egy részéből tárlat is nyílt. A kötetet Ambrus László környezetvédelmi szakember 

méltatta a bemutatón…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Erdélyi toborzó körúton járt a Refi-karaván 

Szórványvidékek nyolcadikos diákjait megszólítva a kollégiumban való továbbtanulás lehetőségét mozdítja elő toborzó körútján a 

Kolozsvári Református Kollégium. A február–márciusban zajló körúton Kolozs, Maros, Hargita, Szilágy, Máramaros, Beszterce-

Naszód megye több iskolájába látogattunk líceumi és szakiskolai képzések bemutatóival. […] Immár több mint három évtizede 

végzi kollégiumunk lankadatlan lendülettel e szolgálatot, melynek köszönhetően vidéki diákok százai találták meg helyüket e falak 

között, és vált életük részévé meghatározó második otthonként bentlakás, templom és iskola…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Hidvég 

Napjainkban faluriporterként már aszfaltozott úton érem el – ha szükséges – Nyáraspatakát, Hidvégen rácsodálkozom a gróf Nemes 

család egyre romosabb állapotba kerülő régi kastélyára, ahol még a nagy háború előtt nagyapámat az azelőtti asztalinasi rang helyett 

étekhordóvá léptették elő s versbe szedte ételajánlatát. Lassacskán kihaltak a Nemes grófok utódai, s a hidvégi közös temetőben álló 

főúri temetkezési kápolna alagsorában pihennek az egykori „nagyméltóságok…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Ahol lehetséges, folytatódik az oktatás 

Az április 7-i helyzet szerint közel 3,5 millió diák folytathatja a tanulást az ukrajnai iskolákban, csaknem 12 000 oktatási 

intézményben szervezték meg a távoktatást – közölte Szerhij Skarlet ukrán oktatási és tudományos miniszter, akit az Ukrajinszka 

Pravda életmódmagazinja, a Zsittya (Élet) idéz. […] Csaknem 22 000 tanár hagyta el Ukrajnát a háború miatt – közölte az ukrán 

hírcsatornák április 14-i közös műsorfolyamában Szerhij Skarlet oktatási és tudományos miniszter…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

http://szabadsag.ro/-/matekolimpia-es-verseny-kolozsvaron-negy-napig
https://maszol.ro/belfold/Tudomanyos-ulesszakot-tart-a-csikszeredai-Sapientia-es-a-megyei-korhaz
https://kronikaonline.ro/kultura/kotet-a-legbubajosabb-varos-irodalmabol-bertoti-johanna-szerkeszto-a-nagybanya-az-irodalomban-cimu-nemreg-megjelent-antologiar
https://szekelyhon.ro/aktualis/fotokiallitas-es-konyvbemutato-az-erdelyi-rovarokrol
http://szabadsag.ro/-/erdelyi-toborzo-koruton-jart-a-refi-karavan
https://www.3szek.ro/load/cikk/149157/hidveg-ahol-tortenelem-szuletik-meselo-falvaink
https://karpataljalap.net/2022/04/13/ahol-lehetseges-folytatodik-az-oktatas
https://karpataljalap.net/2022/04/20/tobb-mint-20-ezer-tanar-hagyta-el-ukrajnat


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Beszélgetés: A beregszászi színház helyzetéről kérdeztük az egy hónappal korábban kinevezett igazgatót 

Március 14-én nevezték ki Sin Edinát a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatójává. Interjúnkban a teátrum jelenlegi 

helyzetéről kérdeztük az intézmény új vezetőjét. Sin Edina 2016-tól a beregszászi színház munkatársa, kezdetben főszervező volt, 

két éve a színház jótékonysági alapítványát is ő irányítja. Korábban, már 2008-tól a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

színházi évadait is ő szervezte, tehát több mint egy évtizede vesz részt a kárpátaljai magyar színházi és kulturális élet szervezésében. 

Emellett a Debreceni Egyetemen folytat doktori tanulmányokat és kutatómunkát Irodalmi művek adaptációja Vidnyánszky Attila 

beregszászi rendezéseiben címmel. […] A beregszászi színészek is készülnek új előadásokkal?…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk > 

Kárpátaljai magyar hangos mesék mobil applikáció 

A Kárpátaljai magyar hangos mesék mobil applikáció egy kárpátaljai fejlesztésű alkalmazás, mely jelenleg több mint 270 magyar 

mesét gyűjt egy csokorba. Hosszú évek komoly munkája vezetett el odáig, hogy az alkalmazás immáron bárki számára elérhető és 

letölthető bármilyen androidos eszközre. Erről az útról, hogy honnan indultak és milyen utat is jártak be, valamint az alkalmazás 

fejlesztési folyamatairól Kurmai Ráti Szilviától és férjétől, Kurmai Istvántól – az ötlet megálmodójától és kivitelezőjétől – 

tudhattunk meg többet. […] Aztán támadt egy ötletem: hirdessünk egy meseíró pályázatot a mi kárpátaljai magyarjaink között, 

írjanak saját meséket, s megörvendeztetjük őket azzal, hogy hangjáték formájába visszahallgathatják ezeket! Így indult útjának 

2019-ben az I., 2020-ban a II., tavaly pedig a III. Üveghegy meseíró pályázat, melyeket a Pulzus Rádió égisze alatt bonyolítottunk 

le. Az első két évben kb. 170 mesét kaptunk…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >     

 

Felmérés és vélemény: A leginkább fenyegető országok listája, és annak alakulása 

Érdekes felmérés jelent meg a sajtóban csütörtökön: A szlovák lakosság többsége számára Oroszország vált a legfőbb fenyegetéssé. 

A grafikon legfontosabb és legérdekesebb adatai nem Oroszországra vonatkoznak. Tény, hogy az 1996-os 30 százalékról több mint 

50 százalékra nőtt az oroszokat fenyegetésként értékelő szlovákok száma. Ezzel szemben, és ez a legfontosabb eredménye a 

közvélemény-kutatásnak: 26 év alatt a Magyarországot elsőszámú fenyegetésnek tartó szlovákok aránya 35 százalékról 

elhanyagolható 0,7 százalékra csökkent…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Kötelező tantárgy lehet az iskolákban a környezetvédelem? 

A nem megújuló energiaforrások folyamatos csökkenése, a környezet romló állapota és a globális felmelegedés egyre nagyobb 

mértéket öltenek, emiatt az iskolaügyi miniszter, Branislav Gröhling (SaS), rendkívül fontosnak tartja, hogy ezekkel a témákkal már 

a gyerekkorban foglalkozzanak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Társadalmi vállalkozásokról indulnak online előadások és beszélgetések a Fórum Intézetben 

A Fórum Intézet aktív építője lesz a dél-szlovákiai társadalmi vállalkozások és társadalmi innovációk ökorendszerének, folytatva és 

továbbfejlesztve azt a munkát, melyet a régió civil szektorában immár több mint két évtizede elkezdett. Jelenleg egy podcast stúdiót 

hoz létre somorjai székházában, melyben a témával kapcsolatos beszélgetéseket rögzítenek majd. A projekt célja, hogy új 

kommunikációs szolgáltatással podcast (hang és videó) formájában a socin témákról támogassa új ötletek és kezdeményezések 

létrejöttét, és azokat beépítse a Fórum Intézet és a projektpartner KDMFÜ fejlesztési programjaiba. Az április 26-án megrendezésre 

kerülő online konferencia célja, hogy közösséget teremtsen – kiemelten a magyar és szlovákiai magyar közösségek között – a 

társadalmi vállalkozás témája körül…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a Csemadokkal együttműködésben előadásokat szervezett a Felvidéken is 

A Magyar Nyelv Hete alkalmából az Anyanyelvápolók Szövetsége a Csemadokkal együttműködésben a Felvidéken is előadásokat 

szervezett. Április 20-án Ipolyságon és Léván, április 22-én Buzitán és Kassán tartottak rendezvényt. Az Anyanyelvápolók 

Szövetsége 1967 óta szervezi meg a Magyar Nyelv Hetét, az idei rendezvénysorozat jelszava Anyanyelvünk határtalan, ennek 

jegyében tartották a mostani programot, ezért nyitották meg azt Somorján és volt további négy felvidéki helyszínen előadás. […] 

Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem 

docense kiemelte, jó érzés, hogy a magyar nyelvvel ilyen szépen lehet játszani. […] Kassán Pusztay János nyelvész, egyetemi tanár 

tartott előadást…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

https://karpataljalap.net/2022/04/24/beregszaszi-szinhaz-helyzeterol-kerdeztuk-az-egy-honappal-korabban-kinevezett-igazgatot
https://karpataljalap.net/2022/04/24/beregszaszi-szinhaz-helyzeterol-kerdeztuk-az-egy-honappal-korabban-kinevezett-igazgatot
https://karpataljalap.net/2022/04/23/karpataljai-magyar-hangos-mesek
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2022/04/22/egy-felmeres-margojara-nem-az-a-feltuno-hogy-az-oroszok-valtak-a-legfobb-fenyegetesse-hanem-hogy-kik-a-dobogos-helyezettek/
https://ujszo.com/kozelet/kotelezo-tantargy-lehet-majd-az-iskolakban-a-kornyezetvedelem
https://felvidek.ma/2022/04/tarsadalmi-vallalkozasokrol-indulnak-online-eloadasok-es-beszelgetesek-a-forum-intezetben/
https://felvidek.ma/2022/04/erezzuk-magunkat-otthon-anyanyelvunkben/


Véget ért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVII. Országos Találkozója 

Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával véget ért vasárnap a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kétnapos szakmai 

konferenciája, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVII. Országos Találkozója Rozsnyón. A rendezvény zárónapján a résztevők 

egyebek mellett pódiumbeszélgetést hallhattak A jövőképtől a megvalósításig címmel, amelyet követően Fekete Irén, az SZMPSZ 

elnöke köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen megvalósulhatott az idei találkozó…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Az Ipoly és Garam mente középkori emlékeit tárják fel 

Májustól őszig hét településen folynak ásatások a Barsi Múzeum és a Sine Metu Polgári Társulás együttműködésében. Középkori 

kolostor- és templommaradványokat, valamint kutakat, esetleg sírokat tárnak fel a Lévai és az Érsekújvári járásokban. A régészeti 

projektről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, megkapták a Műemlékvédelmi Hivatal engedélyét, május elején már elkezdődhet a 

munka. […] Orosz Örs, a társulás elnöke elmondta, legendáknak is utánajártak, például a tornagörgői Palota-dűlőn IV. Béla 

palotájának kellett volna lennie, de az a közeli kőbánya miatt valószínűleg megsemmisült. […] Megtaláltak például egy középkori 

települést is, amelyet a 15. században említettek utoljára mint Szent Kozma és Damján faluját. […] Bali Henrietta, a Barsi Múzeum 

igazgatója kifejtette, több helyszínt ismertek eddig…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Nagy Erika Elmeséled? című interjúkötetének bemutatója 

Április 20-án a Vámbéry Irodalmi Estek keretein belül megrendezésre került Nagy Erika Elmeséled? című interjúkötetének a 

bemutatója. Az eseményen jelen volt a szerző, Nagy Erika, Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, Kopócs 

Tibor képzőművész, a kötet illusztrátora, a kötetben szereplő interjúalanyok közül Balázs F. Attila költő, író, Z. Németh István, 

Forbáth-díjas költő, Ravasz József költő…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Bényben falumúzeum nyílt 

A párkányi régióban, a Garam jobb partján fekvő, gazdag múlttal rendelkező Bény községben – mely a kurtaszoknyás hat falu 

egyike – a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, a Csemadok Bényi Alapszervezete munkája nyomán, 

valamint a faluközösség összefogásával, április 22-én megnyitotta kapuit a község újabb hagyományőrző létesítménye, a 

falumúzeum. A népi építészet jellemzőit magán viselő épületben a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal mutatják be a 

település néhai lakosságának életmódját, lakáskultúráját, a gazdasági épületeket és a hozzá kapcsolódó létesítményeket…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Néprajzi gyűjtemény Felsőtúron 

A Korpona-patak menti községben néhány éve láttak hozzá a néprajzi anyag gyűjtéséhez. Az eddig összeszedett tárgyakat a volt 

községi hivatal két szobájában helyezték el, ahol bemutattak egy rögtönzött kiállítást is. A ma itt látható tárgyak összessége majdan 

alapját képezheti egy tájháznak, illetve falumúzeumnak. E faluban is nagy hagyománya volt e kendertermesztésnek, így a 

kenderfeldolgozás régi eszközeiből is találunk néhányat a gyűjteményben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Recenzió: Díjesélyes meglepetéskönyv 

Szeretem azokat a gyerekkönyveket, amelyek szerzői egyenrangú partnernek tekintik a célközönséget. Nem mesealakokat 

szerepeltetnek, hanem valós élethelyzeteket dolgoznak fel. Fontos, hogy a nevelő szándék némiképp rejtve maradjon, és az is, hogy 

a gyerek saját tapasztalataira építve kapcsolódni tudjon a szerző észjárásához. Kevés felnőtt képes visszahelyezkedni gyermeki 

énjébe, hiszen sokat változtunk azóta, és a világ is más lett – egész más hatások érik a mai gyerekeket, mint anno a szüleiket, 

nagyszüleiket. […] Csehy Zoltán, az MTA külső köztestületi tagjának egy gondolkodást serkentő, beszélgetésekre inspiráló, akár 

interaktívnak is nevezhető gyerekverskötettel lepte meg a kicsiket, de főleg a nagyokat. Szóval többen felkaptuk a fejünket a 

Kimaradsz egy körből megjelenésekor…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Erdélyi és felvidéki művészek alkotásaiból nyílt közös kiállítás a Limes Galériában 

A komáromi Limes Galériában 2022. április 22-én INTERSZEKCIÓK címmel színvonalas képzőművészeti kiállítás nyílott. A 

tárlatnyitó ünnepség házigazdája Balla Rita, művészeti menedzser volt, aki üdvözölte az erdélyi és a hazai alkotókat, továbbá 

Keszegh Béla polgármestert, valamint a nagyszámú közönséget. Kovács Csonga Anikó, a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai 

Egyesületének elnöke örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy ez a közös tárlat létrejöhetett…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

https://ma7.sk/oktatas/veget-ert-a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-xxvii-orszagos-talalkozoja
https://ujszo.com/regio/az-ipoly-es-garam-mente-kozepkori-emlekeit-tarjak-fel
https://parameter.sk/nagy-erika-elmeseled-cimu-interjukotetenek-bemutatoja
https://felvidek.ma/2022/04/benyben-falumuzeum-nyilt-a-magyar-kormany-tamogatasaval/
https://felvidek.ma/2022/04/neprajzi-gyujtemeny-felsoturon/
https://ujszo.com/kultura/dijeselyes-meglepeteskonyv?utm_source=website&utm_campaign=legfrissebb_cikkek
https://korkep.sk/cikkek/regio/2022/04/25/erdelyi-es-felvideki-muveszek-alkotasaibol-nyilt-kozos-kiallitas-a-limes-galeriaban-kepgaleriaval/


Nemzetközi református konferencia Kassán 

A Kövess engem! című rendezvény keretében bemutatják a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház missziói és szeretetszolgálati 

munkáját, tájékoztatást kapnak az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatos kihívásokról, illetve az egyház szolgálatáról ezen a téren. 

Ennek kapcsán csütörtökön az ukrán-szlovák határra, Felsőnémetibe látogattak, illetve jártak a nagymihályi regisztrációs 

központban, valamint Pályinban, ahol az ottani református gyülekezet egy központot hozott létre, amely szállást és ellátást biztosít 

az Ukrajnából érkező menekülteknek… Géresi Róbert püspök lapunknak elmondta, a nemzetközi konferencia alaptémája a 

református egyház szolgálati területeinek prezentációja. „Egyházunk 310 gyülekezetben él és működik…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Díszpolgári címet kapott Hodossy Gyula József Attila-díjas költő 

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, és Dunaszerdahely város hírnevének öregbítéséért díszpolgári címet kapott Hodossy 

Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója. Negyven 

évvel ezelőtt, 1982-ben a dunaszerdahelyi járási pártbizottság döntése értelmében nem kívánatos személy lett a Dunaszerdahelyi 

járásban, amelyet el kellett hagynia. Irodalmi-népzenei fesztiválokat szervezett, verseket írt, publikált, amelyekkel a hatóságok és a 

titkosrendőrség figyelmét is felhívta magára. Elégtételt jelenthet számára, hogy négy évtized elteltével ugyancsak Dunaszerdehelyen 

vehette át a díszpolgári kitüntető címet és Lipcsey György Munkácsy-díjas képzőművész alkotását, a város kulcsát. Tőzsér Árpád a 

hír hallatán az alábbi gondolatokkal gratulál az elismeréshez…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://ma7.sk/tajaink/nemzetkozi-reformatus-konferencia-kassan
https://ma7.sk/tajaink/nemzetkozi-reformatus-konferencia-kassan
https://korkep.sk/cikkek/esemenyek/2022/04/24/a-tekozlo-fiu-visszater-es-megbocsatast-nyer-diszpolgari-cimet-kapott-hodossy-gyula-jozsef-attila-dijas-kolto/

