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A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlése - Külső tagok fóruma 

A közgyűlési programok az mta.hu eseménynaptárában összegyűjtve, ide kattintva olvashatók. […] A Külső Tagok Fóruma 2022. 

május 3. (kedd), 16.00 órai kezdettel, a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 

I. em.) lesz megtartva. Köszöntőt mond: Freund Tamás, az MTA elnöke. Megnyitó: Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság elnöke. Levezető elnök: Kosztolányi György, az MTA élettudományi alelnöke. Az eseményen 

ünnepélyes díjátadásra kerülnek az Arany János-díjak és az Arany János-érmek, melyet az Arany János-díjazottak előadásai 

követnek, valamint bemutatásra kerülnek az MTA új külső tagjai…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  teljes cikk 2 >  

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társaságának 6-ik konferenciája 

Association of Hungarian American Academicians / Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága szervezésében kerül sor a 6th 

Association of Hungarian-American Academicians című konferenciára. Helyszín: MTA Székház Budapest, 2022. május 05. - 07.30 

/ 2022. május 07. - 17.00 óra között, Az eseményen az alábbi díjátadókra is sor kerül: 2022 Winers of the AMMAL graduate student 

fellowship, winner of the 2022 AMMAL young investigator award…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

A KMAT tagja a fronton 

Troski Viktor kárpátaljai magyar matematikus, az ungvári egyetem díjnyertes kutatója és oktatója ukrán katonaként harcol Kelet-

Ukrajnában. Mint az Indexnek adott nyilatkozatából kiderül, a fronton értesült arról, hogy elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 

Arany János Fiatal Kutatói Díját. A MTA külső köztestületének tagjával az Ungvári Nemzeti Egyetem honlapja is interjút 

készített…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának májusi száma 

Elérhető a Magyar Tudomány 2022/05 száma, melynek témája: A SARS-CoV-2/Covid19-világjárvány nem biológiai tényezői • 

Non-Biological Drivers of the Sars-Cov-2/Covid-19 Pandemic. […] A tanulmányok között található: A közösségi szerepvállalás 

mint az egyetemek újra felfedezett, de elhanyagolt feladata, melyben a szerzők  a Magyar Tudomány 2021. novemberi, Az egyetem 

feladatáról című és témájú tematikus összeállításhoz szólunk hozzá, mintegy azt kiegészítendő… […] Hitelességi forradalom a 

társadalomtudományokban. A 2021-es közgazdasági Nobel-díjasok munkássága…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk >  

TudományKöz: Beszélgetés a modern matematikáról 

TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. május 24-én kedden 18.00 órától. Az est moderátora Kása Zoltán 

matematikus, ny. egyetemi tanár, meghívottak: András Szilárd egyetemi docens, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Matematika és 

Informatika Kar, Farkas Csaba egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Kristály Sándor 

egyetemi tanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat és Óbudai Egyetem. Téma: Beszélgetés 

a modern matematikáról. A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető…” Forrás: 

KAB.ro: teljes cikk > 

Előadás: Megosztott nemzetiség és többszörös hovatartozás - Magyarország diaszpórájának elemzése 

Az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete tisztelettel meghívja Önt soron következő hibrid 

rendezvényére, Myra A. Waterbury: Divided Nationhood and Multiple Membership in the European Neighborhood: A Comparative 

Analysis of Hungary’s Diaspora, Emigrant, and Kin-Minority Engagement Policies című, angol nyelvű előadására, amelyre 2022. 

május 3-án, kedden, 14.00- órakor kerül sor. Az esemény személyesen, a TK KI tárgyaló (T.1.40.) vagy Zoom aplikáción keresztül 

követhető…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 
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SZERBIA/VAJDASÁG 

 

ROMÁNIA/ERDÉLY 

  

Podcast: A vajdasági magyarok viszonya többnemzetiségű környezetükkel 

A Sajtószabadság Alapítvány megbízásából közvélemény-kutatást végzett a zentai Identitás Kisebbségkutató Műhely. Ennek az 

volt a témája, hogy a vajdasági magyarok hogyan viszonyulnak a tartományban élő többi nemzetiség tagjaihoz, hogyan látják ennek 

a viszonynak az alakulását, mennyire nyitottak a vegyesházasságok és a más nemzetiségű szomszédok, munkatársak iránt, de a 

pozitív diszkrimináció fontosságáról és az anyaországhoz fűződő viszonyról is kérdezték a vajdasági magyarokat a kutatásban – 

erről beszélgetett az Autonómia portál Észverés című élőműsorának ötvennyolcadik adásában Lázár Zsolt, az MTA külső 

köztestületének tagja, és Palusek Erik szociológusokkal Pressburger Csaba, a műsor szerkesztője. […] Pressburger megemlítette, 

hogy az IKM kutatása is arra mutat rá, hogy a vajdasági magyar közösség inkább egy párhuzamos társadalmat épít ahelyett, hogy 

integrálódna a szerbiai társadalomba…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Videó: Hittanos találkozó Csantavéren 

Két év szünet után idén mintegy 600 gyermek részvételével zajlott a hittanos lelki nap a csantavéri Páduai Szent Antal-templomban. 

Az eseményt évek óta megszervezik, a megálmodója Utcai Róbert csantavéri plébános volt, közismert nevén Pubi atya, akinek sok 

lelkes segítője akadt, és mindannyian kivették részüket a szervezésből…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Vicsek Károly filmrendezőt ünnepelték 

A nyolcvanéves Vicsek Károlyt, az első vajdasági magyar játékfilm, valamint számtalan tévéjáték és dokumentumfilm megalkotóját 

ünnepelte tegnap a vajdasági és az egyetemes magyar filmes szakma. A Népkör Magyar Művelődési Központban a Fajkutyák ideje 

című filmjét vetítették le, majd beszélgetés következett, ahol a közönség közelebbről is megismerhette az alkotót…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk > 

Tárlat: Historicizmus Szabadkán 

Szabadka fénykorát mutatja be a Városi Múzeum most készülő tárlata. A Historicizmus Szabadkán című kiállítás a város 

fejlődésének időszakáról ad számot a műtárgyakon keresztül. A tárlat anyagát Kovacsev Ninkov Olga művészettörténész és Korhecz 

Papp Zsuzsanna restaurátorművész, az MTA külső köztestületének tagja állította össze…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Román külügy: óvatos megközelítésére van szükség a transznisztriai incidensek ügyében 

A román külügyminisztérium kedden arról tájékoztatott, hogy aggodalommal értesült a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli 

régiójában a közelmúltban történt incidensekről, amelyek körülményei egyelőre tisztázatlanokA külügyi tárca közleményében 

leszögezi, hogy a helyzet 'visszafogott és óvatos' megközelítésére van szükség, tisztázni kell a helyzet körülményeit, és kerülni kell 

az esetleges provokációkat. […] Maia Sandu moldovai elnök kedden a Legfelsőbb Biztonsági Tanács ülése után kijelentette, hogy 

a moldovai hatóságok birtokába jutott információk szerint a transznisztriai térségben a különböző helyi erők érdekeltek a helyzet 

destabilizálásában…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Statisztika: Egy év alatt 30 ezer ember költözött nagyvárosok melletti településekre 

Csak 2020-ban 116 ezer romániai állampolgár költözött városról községbe vagy falura – derül ki azokból az adatokból, amelyeket 

a Ziarul Financiar gazdasági lap kért ki a statisztikai intézettől. A lap szerint a részletes statisztikák azt támasztják alá, hogy a vidéki 

besorolású lakóhelyre költözők esetében a legnépszerűbb 50 község zömét tulajdonképpen olyan települések adják, amelyek 

legfennebb 10-15 kilométerre találhatóak nagyvárosoktól. […] A lap az ilyen községekre példaként éppen a Kolozsvár közvetlen 

szomszédságában található Szászfenest hozza fel, amely az ország legnagyobb lakosságszámú községe, amely tulajdonképpen 

Kolozsvár alvónegyedeként funkcionál…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Felmérés: A nyolcadikosok többsége nem érzi magát felkészültnek a vizsgára 

A megkérdezett diákok hatvan százaléka legalább egy tantárgyból magánórára jár, és a nyolcadikosok kétharmada nem érzi 

felkészültnek magát a közelgő képességfelmérő vizsgára – derül ki a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet által végzett felmérés 

április elején közzétett eredményeiből. A közel kétezer diák megkérdezésével zajló felmérés során a szervezet arra volt kíváncsi, 

https://szmsz.press/2022/04/25/a-vajdasagi-magyarok-parhuzamos-vilaga/
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milyen hatással volt a járványügyi megszorítások jegyében telt két év a tanulók iskolai előmenetelére…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

Idén is a BBTE a legjobb romániai egyetem, de némiképp visszacsúszott egy jelentős világranglistán 

A Center for World University Rankings (CWUR) legfrissebb jelentése szerint ismét a Babeș-Bolyai Tudományegyetem érte el a 

legmagasabb értékelést a romániai egyetemek között, a világ legnevesebb felsőoktatási intézményei között a 895. helyet érve el, a 

második helyen szerepel a Bukaresti Műszaki Egyetem (933), majd sorban a Bukaresti Egyetem következik (1028). […] A CWUR 

2012. óta készíti a világranglistát, az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a magasan 

jegyzett publikációk és az idézettség alapján hasonlítva össze a felsőoktatási intézményeket. A 2022/23-as felmérésben közel 20 

ezer egyetemet vizsgáltak, a listára a világ 2000 legjobb egyeteme került fel…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

A hazai tudományos élet kudarca: Nem sikerült egyetlen petákot sem szerezni az Európai Kutatási Tanácstól 

Több mint 600 millió eurót osztottak ki nagy kockázattal bíró kutatási területeken tevékenykedő tudósoknak. Az egymással versengő 

romániai egyetemek sikerorientált kommunikációja alapján azt hihetnénk, a felsőoktatási intézmények tele vannak eredményes 

kutatókkal, akiket csak az állandó alulfinanszírozottság akadályoz meg abban, hogy nagy tudományos projekteket lebonyolítsanak. 

Ehhez képest idén egyetlen ERC Advanced Grant romániai pályázatot sem méltatott támogatásra az Európai Kutatási Tanács, mely 

évente több száz kutatónak biztosít bizonyítási lehetőséget, legyenek pályakezdő fiatalok, karrierjüket megszilárdítani óhajtó, illetve 

rangidős tudósok…” Forrás: Foter.ro: teljes cikk >  

Kihívás a társadalomnak a népesség öregedése 

A statisztikai adatok alapján Románia népessége is egyre öregszik, a listán Kolozs megye valahol középen helyezkedik el, a jelenlegi 

41,9 év átlagéletkorral. Veres Valér szociológus, az MTA külső köztestületének tagja a jelenség két fő okát jelölte meg: az alacsony 

gyerekvállalási kedvet valamint a kivándorlást. […] Veres Valér a 2011-es népszámlálás eredményeit dolgozta fel részletesebben 

az elöregedés szempontjából. Megvizsgálva az össznépességet és az erdélyi magyarokat megyénként is, szembe kell nézni azzal, 

hogy az erdélyi magyarság látványosan elöregedettebb az össznépességhez képest, de megyénként is rendszerint elöregedettebb – 

figyelmeztet a szakember. […] A termékenység a magyarok körében hamarabb kezdett alacsonnyá válni, még a nyolcvanas évek 

első felében, míg a románok körében a nyolcvanas évek végén valamint 1990 után csökkent le, ezt követően nem szignifikáns a 

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

Drámatagozatok országos tantárgyversenye 

Országos első díjat nyert a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Fazakas Misi színész, rendező által vezetett 

drámatagozata a romániai drámatagozatok Temesváron szervezett, pénteken zárult országos tantárgyversenyén. Az ország egyetlen 

magyar nyelvű akkreditált drámatagozatának alapító vezetője a díjazás után közösségi oldalán jelezte az elismeréseket. Az általa 

rendezett Antigoné drámájuk megkapta a legjobb előadás díját…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Kényelmetlen színház 

A politikai színház kérdéskörét, a néző szerepét járja körül Boros Kinga teatrológusnak, a Színház folyóirat szerkesztőjének nemrég 

megjelent könyve. A Kényelmetlen színház. A politikai tartalomtól az észlelés politikájáig című kötetet a Szent György Napokon 

mutatták be hétfőn délután.[…] A sepsiszentgyörgyi származású, jelenleg Csíkszeredában élő Boros Kinga az MTA külső 

köztestületének tagja a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa 2004-ben a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

teatrológia szakán diplomázott, majd doktori dolgozatát 2014-ben védte meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. 

Színháztörténeti kutatásainak központi elemét a politikai színház mai értelmezése adja, nem ideológiai, hanem a felelős társas létezés 

szempontjából közelítve. Mint azt a szerző is elmondta, a cím egyfajta metaforaként reflektál a poltikai színház kérdéskörére. 

„Leginkább az érdekelt, amikor a kutatássá összeállt témákkal foglalkoztam, hogy miben áll a színház politikussága” – osztotta 

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

Egyed Emese költői délutánja Sepsiszentgyörgyön 

Szép számban gyűlt össze közönség vasárnap délután a Szent György Napok programsorozatában szervezett női költők délutánjára 

az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítótermében, ahol Egyed Emese kolozsvári költőt, az MTA külső 

köztestületáének tagjátegyetemi tanárt faggatták beszélgetőtársai, Farkas Adrienne, a Kossuth rádió Gondolat-jel című műsorának 

vezetője és Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A kötetlen beszélgetés során többek között 

szóba került Egyed Emese sepsiszentgyörgyi kötődése, az irodalom és a képzőművészet kapcsolata, a versírás technikája. Egyed 

Emese saját verseiből olvasott fel a Délvidék című, valamint a tavalyelőtt megjelent Daphne ideje című kötetéből…” Forrás: 

3szek.ro: teljes cikk > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Recenzió: A nagysármási zsidóság meggyilkolása 

Hadszíntérré vált Dél-Erdély és a Partium 1944 őszén. A két régió kezelése a második bécsi döntés eredményeként 1940 nyarán 

visszakapott Észak-Erdélyétől jelentősen eltért: a megszállás nem a trianoni békeszerződés igazságtalan rendelkezésein változtató 

revíziós siker volt, hanem komoly stratégiai célú hadműveleti terület, amit az offenzívában tevékenyen részt vevő német hadsereg 

nagyarányú jelenléte is jelzett. […] Kovács Szabolcs a fellelhető források (tanúvallomások, népbírósági, törvényszéki, rendőrségi 

és ügyészségi kihallgatási jegyzőkönyvek) széles körére alapozva precízen és sokoldalúan mutatja be nemcsak a szeptember közepi 

tragikus éjszaka, de az események előéletét is…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Konferencia: Keresztény értékek a nevelésben 

Hogyan lehet úgy nevelni az óvodás, kisiskolás gyermekeket és nagyobb diákokat, hogy Jézus jelen legyen az életükben? Hogy 

lehet a vallásos élet hagyományainak megfelelő pedagógiai eszközökkel kiegészíteni az általános óvodai, iskolai programokat? – 

többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a pénteken véget ért, pedagógusoknak szóló, Keresztény értékeken alapuló 

nevelés című sepsiszentgyörgyi konferencián. Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Pasztorálteológiai Intézet igazgatója szerint 

az Ószövetségben és az Újszövetségben sok olyan tanítás van, amelyeket nevezhetünk pedagógiai fogásoknak – erről beszélt a 

keresztény nevelés Bibliából vett teológiai szempontjait magyarázó előadásában. […] A több mint száz háromszéki és Hargita 

megyei pedagógus – főként óvónők és tanítók – részvételével tartott szakmai értekezlet csoportos beszélgetéseinek irányításában 

részt vettek…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Marosvásárhelyen tartották az országos katolikus hittanolimpiát 

Marosvásárhelyen április 20–22. között zajlott a magyar nyelvű római katolikus országos hittanolimpia, amelyen kilenc megye 146 

diákja vett részt. A színvonalas versenyre két év szünet után került sor, ami diákoknak és tanároknak egyaránt örömforrás volt, 

hiszen az együvé tartozás élménye nélkülözhetetlen a közösség életében. A megnyitó 20-án a Kultúrpalotában volt, amelyen részt 

vettek a megyékből érkezett diákok, tanárok és az olimpia versenybizottsága…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Bethlen Gábor-szobrot avatnak a Magyar Református Egység Napján 

Minden magyar ember számít, a legkisebb településen is – ezt szeretné üzenni a magyar református egyház azzal, hogy két év 

kihagyás után idén a dél-erdélyi szórványban, Gyulafehérváron tartja május 20-21-én a Magyar Református Egység Napját. A 

Bethlen Gábor egész alakos szobrának avatójával „megkoronázott” rendezvénysorozattal az interetnikus, ökumenikus kapcsolatokat 

is erősíteni szeretnék – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. […]A nagyszabású rendezvénysorozat keretében május 20-án azonos 

időben tíz Dél-Erdélyben felújított református templomot is újraszentel a tíz Kárpát-medencei református püspök, míg délután 

Gyulafehérváron ülésezik az egyesült magyar református egyház döntéshozó szerve, a Generális Konvent. Persze, van olyan 

gyülekezet, amelyhez már csak 2-3-4-5 hívő tartozik, és van, ahova egy sem. Ez a dél-erdélyi helyzet” – tette hozzá a püspök arra 

kérve az ünneplőket, vegyenek részt a különleges alkalmakon…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Fiatfalván és Betfalván jártunk 

Riportsorozatom egyik célja, hogy bemutassam Székelyföld különálló tájegységeit, áthajolva szomszédos közigazgatási 

területekhez tartozó kerítéseken, körülnézve ugyancsak székely településeken. Udvarhelyszék irányából Erdővidék felé közelítve 

vesszük szemügyre a falvak mai gazdasági és társadalmi helyzetét, a rejtett és megmutatkozó potenciált, a pillanatnyilag zajló 

folyamatokat és a közeljövőre vonatkozó terveket. […] Fiatfalva – Székelykeresztúr „árnyékában” – azonban jól láthatóan 

elkülönül, ma is részben önálló életet él. Keresztúrnak van még egy „szatelitje”: Betfalva, amely korábban (2004-ig) a szomszédos 

Bögöz része volt…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

A Föld napját méltatták a Rákóczi-főiskolán 

A megszokotthoz híven idén is érdekfeszítő és izgalmas programmal jelentkezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RF KMF) Biológia és Kémia Tanszéke, valamint a Fodor István Kutatóközpont (FIK) a Föld napja alkalmából. A sajnálatos 

helyzet miatt az eseményt online térben szervezték és bonyolították le. Csernicskó István rektor úr, a KMAT elnöke ünnepélyes 

köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a szervezők ebben a nehéz helyzetben sem tántorodtak el a környezetvédelem taglalásának 

fontosságától és a Föld napjának méltatásától. […] A köszöntőket követően Molnár Attila, a FIK, valamint a Biológia és Kémia 

Tanszék munkatársa mutatta be Sir David Attenborough életét és munkásságát…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

https://ujszo.com/szalon/egy-elfelejtett-tomeggyilkossag-kronikaja
https://www.3szek.ro/load/cikk/149413/kereszteny-ertekek-a-nevelesben
https://www.e-nepujsag.ro/articles/szaznegyvenhat-diak-vett-reszt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/gyulafehervaron-tartjak-majusban-a-magyar-reformatus-egyseg-napjat
https://www.3szek.ro/load/cikk/149364/falvak-a-kisvaros-arnyekaban:-fiatfalvan-es-betfalvan-jartunk
https://karpataljalap.net/2022/04/26/fold-napjat-meltattak-rakoczi-foiskolan


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Interjú: Pallay Katalin, főiskolai tanár 

Pallay Katalin, a Rákóczi Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének munkatársátval beszélgettünk. […] Beregszászban 

születtem, jelenleg is a Vérke-parti városban élek. Tanulmányaimat a helyi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. 

Pedagóguscsaládban születtem és nevelkedtem.  […] 2016-ban felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Humán Tudományok 

Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori programjára. A főiskola bázisán működő Lehoczky Tivadar 

Kutatóközpont kutatójaként is dolgozom, továbbá a Debreceni Egyetem Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD-

Hungary) is tagja vagyok…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Népszavaz(tat)ás orosz módra 

Fedinec Csilla, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársának új írása 

az Országút oldalán elérhető a posztszovjet térség kváziállamairól és az ezekhez kapcsolódó népszavazásokról: […] Az 1980–90-

es évek fordulóján a térségben kialakult kváziállamok – Azerbajdzsánban Hegyi-Karabah, Grúziában Abházia és Dél-Oszétia, 

valamint Moldovában Transznyisztria – működése meglehetősen sajátos. Az államiság attribútumaival látszólag rendelkeznek, ám 

a de jure állam belső joga és a nemzetközi jog nem ismeri el őket, így nem lehetnek önálló szubjektumok a külpolitikában, nem 

léphetnek kapcsolatba más államokkal, nem fordulhatnak nemzetközi szervezetekhez, azaz párhuzamos valóságban élnek…” 

Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

Vide: Bonis Bona díjas lett Kulin Judit matematika tanár 

A 2013-ban alapított „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj a tehetséggondozás területén nyújtható legrangosabb elismerés, 

melynek fő célkitűzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a magyarországi és határon túli magyar nemzetiségű 

szakembereket és szervezeteket, akik munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért. A 

Pályázati Bizottság döntése értelmében Kulin Judit, matematika tanár is részesült a „Kiváló tehetségfejlesztő” elismerésben – tette 

közzé honlapján a Genius Jótékonysági Alapítvány…” Forrás: Tv2ungvar.tv: teljes cikk >     

 

Cikksorozat: Kiket támogat Magyarország szlovákiai magyar kultúra és oktatás címén? 

2021-ben közel annyi pénz érkezett a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül Szlovákiába, mint az előző évben, de még a 

korábbiaknál is nagyobbak az aránytalanságok. Hozzávetőlegesen 8 391 150 000 forint érkezett Magyarországról Szlovákiába a 

BGA-n keresztül, ami alig marad el a 2016-os 8,5 milliárdtól, a 2020-as 8,074 milliárdot azért meghaladta. […] A végére hagytuk 

a 2021-es év nagy győztesét, a kassai futballt, ugyanis a másodosztályban játszó csapat támogatására a Borsodsport Invest Kft., […] 

6,4 milliárd(!!!) forintot, azaz az oktatás és kultúra támogatására szolgáló BGA-n keresztül szétosztott támogatás több mint 

háromnegyedét kapta…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Összeadódhatnak a népszámlálás nemzetiségre vonatkozó első és második kérdésére adott válaszok 

A 2021-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó első és második kérdése adott válaszokat úgy kellene értelmezni, mint a két, 

egyenrangúnak tekintett nemzetiségi kategória összegét. Az értelmezési javaslatot a kormányhivatal tárcaközi egyeztetésre 

bocsátotta. A két kategória eredményeinek összeadását az értelmezés módszertanával foglalkozó munkacsoport javaslatára a 

Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottság indítványozta. A javasolt módszertan szerint Szlovákiának 456 

148 magyar nemzetiségű lakosa van, ugyanis 422 065 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek az első, és további 34 083 lakos a 

második kérdésnél. A magyar nemzetiségű lakosok számaránya így 8,4 százalék…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Elfogadták a bírósági reformot, mutatjuk, hogy érinti a magyarlakta járásokat 

Hosszas koalíciós egyeztetések után a parlament a mai napon elfogadta a bírósági reformot. A kerületi bíróságok számában nem 

történt változás. Ellenben a járásbíróságok számát alaposan megkurtították. Eddig 55 járásbíróság volt. Számuk most 36-ra csökken. 

A felvidéki politikai közszereplők több ízben tiltakoztak a tervezet ellen, részben sikertelenül. Mutatjuk, a magyarlakta járásokban 

hol lesznek járásbíróságok…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség már vizsgálja a felvidéki magyarok beadványát egy uszító cikk ügyében 

Az elmúlt napokban egymástól függetlenül két magánszemély, Németh Titusz és Samu István is feljelentette a rendőrségen Arpád 

Soltészt. A szélsőségesen liberális, magyarul is jól beszélő, ámde szlovák érzelmű újságírót azért jelentették fel a Joj TV nevű 

https://www.karpatinfo.net/2022/4/23/beszelgetes-pallay-katalin-pedagogia-szakos-tanarral-tudomanyok-utjan-200058359
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/04/nepszavaztatas-orosz-modra
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/bonis-bona-dijas-lett-kulin-judit-matematika-tanar.html
https://www.bumm.sk/belfold/2022/04/27/kiket-tamogat-magyarorszag-szlovakiai-magyar-kultura-es-oktatas-cimen-xx-resz
https://ujszo.com/kozelet/osszeadodhatnak-a-nemzetisegre-es-egyeb-nemzetisegre-vonatkozo-eredmenyek
https://ma7.sk/aktualis/elfogadtak-a-birosagi-reformot-mutatjuk-hogy-erinti-a-magyarlakta-jarasokat


DIASZPÓRA 

bulvármédia hírportálján, a noviny.sk-n megjelent cikke miatt, mert abban a magyarok ellen uszított és egy másik nemzetet 

gyalázott. […] Soltész párhuzamot vont az orosz-ukrán háborúval és azzal riogatta a szlovákokat, hogy a putyini Magyarországot 

izolálni kell, különben a felvidéki Rozsnyó lesz az új Bucsa… […] A szerkesztőségünk birtokában levő dokumentum szerint a 

rendőrségi nyomozó előzetesen extrémizmusként kvalifikálta a Soltész cikkében megfogalmazottakat, mely kimeríti a másik 

nemzet, faj vagy etnikum elleni gyűlöletkeltést…” Forrás: Korkep.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 > 

30 éves a rimaszombati Aranyország irodalmi szemle 

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár harminc éve rendezi meg a Pavol Emanuel Dobšinský Zlatá krajina – Aranyország 

meséje nyomán az írói seregszemlét a járás iskolásai számára. A jubileum alkalmából köszönetet mondtak az eddigi szervezőknek 

és évkönyvet is kiadtak. A beérkezett alkotások évről évre szöveggyűjteményben kerülnek kiadásra. A pályaműveket zsűri értékeli. 

[…] 2022-ben a pozsonyi Veres István magyar-történelem szakos tanárt, írót, újságírót, a Vasárnap munkatársát kérték fel a 

beérkezett 62 magyar pályamunka (48 vers, 14 próza) értékelésére…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Lelki nap és konferencia Nagymegyeren Esterházy János tiszteletére 

Április 26-án tartották Nagymegyeren az Isten szolgája Esterházy János lelki nap és konferencia elnevezésű rendezvényt, melyet 

papok, hitoktatók és Esterházy János tisztelői részére szerveztek. A rendezvény fővédnöke Orosch János nagyszombati érsek volt. 

Elsőként Soós Viktor Attila „Légy hű mindhalálig!” A hitvalló magyar egyház mártírjai című kiállítást is megnyitó előadása 

következett. Ez az értékes kiállítás szombattól kezdve két héten keresztül a helyi Szent Miklós-plébániatemplomban is 

megtekinthető lesz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötet: Léva, ahogy Tolnai Csaba látta 

Meg nem élt ötvenedik életjubileumához időzítve jelentették meg Tolnai Csaba míves helytörténeti kiadványát. A Léva, az én 

városom című kötet három nyelven, magyarul, szlovákul és angolul kalauzolja el az olvasót a járási székhely gazdag múltjába. A 

meghitt, baráti körben rendezett könyvkeresztelő egyben tisztelgés is volt a tavaly július elején elhunyt helytörténész, Léva 

alpolgármester emléke előtt. „Tolnai Csaba élete utolsó pillanatáig a városért, Léva múltjának a feldolgozásáért és bemutatásáért 

tevékenykedett” – kezdte köszöntőjét és megemlékezését Vlasta Kollárová, a rendezvénynek helyt adó Barsi Könyvtár igazgatója. 

[…] A Léva, az én városom kötet magyar szövegét Novák Mezőlaky Margaréta, a Barsi Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettese, 

a szerző régi barátja és kollégája állította össze…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Európa kulturális és nyelvi sokszínűségéről tanácskoztak Flensburgban 

Az Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniója (FUEN) múlt hétfőn tartotta az Európa kulturális és nyelvi sokszínűsége – modellek 

és kihívások című konferenciáját a németországi Flensburgban. A FUEN egy nemzetközi nem kormányzati szervezet, amelyet 

1949-ben hoztak létre az Európa Tanács megalakításával összefüggésben. Európa-szerte 2019-ig 103 tagszervezete működött, 

képviselve az etnikai, nyelvi és nemzeti kisebbségeket. A konferenciát Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke nyitotta meg…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Podcast: Bede-Fazekas Zsolt, kultúraszervező 

Több mint harminc éve él Kanadában Bede-Fazekas Zsolt a családjával, nevéhez fűződik a Torontói Független Magyar Rádió, az 

egyetlen magyar kanadai könyvesbolt, a Pannónia, valamint a Paraméter klub működtetése is. Kultúrmissziós tevékenységéről, a 

magyar nyelv és kultúra megőrzésének fontosságáról a diaszpórában, valamint arról is beszélgettünk, hogy milyen küldetése van az 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/04/26/korkep-sk-exkluziv-akar-bortonbe-is-kerulhet-a-nemzetgyalazo-arpad-soltesz-a-naka-ma-vizsgalja-a-felvideki-magyarok-beadvanyat/
https://ujszo.com/regio/az-ipoly-es-garam-mente-kozepkori-emlekeit-tarjak-fel
https://felvidek.ma/2022/04/30-eves-a-rimaszombati-aranyorszag-irodalmi-szemle/
https://felvidek.ma/2022/04/lelki-nap-es-konferencia-nagymegyeren-esterhazy-janos-tiszteletere/
https://felvidek.ma/2022/04/leva-ahogy-tolnai-csaba-latta/
https://kepesujsag.com/europa-kulturalis-es-nyelvi-sokszinusegerol-tanacskoztak-flensburgban/


általa vezetett rádiónak. […] Zsolt, aki hat éven keresztül a Magyar Ház kultúrigazgatója is volt, a magyar közösségek működéséről 

kifejtette, minden olyan helyen, ahol nagyobb létszámban vannak magyarok, van egy kultúrközpont, egy Magyar Ház. Van, ahol 

bálokat szerveznek, nyugdíjasklub van, tánccsoport, hétvégi magyar iskola vagy cserkészet. „Iszonyú erőfeszítéseket tesznek, hogy 

behozzák az embereket. Ha van egy székely bál vagy délvidéki bál, oda eljön négy-ötszáz ember is, de ha egy kis estet szervezünk, 

ahol képkiállítás van, verset mondanak, alig van néhány ember…” Forrás: Liget.ro: teljes cikk >   

Rendszeres magyar nyelvű szentmiséket indítottak Krakkóban 

Rendszeres, minden hónap utolsó vasárnapján bemutatandó magyar nyelvű szentmiséket indítottak vasárnap a krakkói domonkos 

kolostor mellett működő egyházközségben - közölte az MTI-vel a krakkói magyar főkonzulátus. A kolostor káptalanjában a 

sorozatindító szentmisét Józef Pucilowski domonkos atya mutatta be. A szertartás során adománygyűjtést szerveztek a krakkói 

domonkosok által befogadott ukrajnai menekültek megsegítésére. Május 29-én Marian Waligóra, volt czestochowai pálos házfőnök, 

június 26-án pedig Ireneusz Wysokinski domonkos atya lesznek a celebránsok. Mindhárom lengyel szerzetes kiválóan beszél 

magyarul, Magyarországon is teljesítettek lelkipásztori szolgálatot…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://liget.ro/studio/a-magyar-kultura-szolgalataban-bede-fazekas-zsolt
https://ma7.sk/nagyvilag/rendszeres-magyar-nyelvu-szentmiseket-inditottak-krakkoban

