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Konferencia: Kormányzás és kultúrapártolás a hosszú XIX. században 

Három napos nemzetközi tudományos tanácskozásra kerül sor Kolozsváron a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Székházában 

(Ion Ghica u. 12 sz.) május 7-től, 16:00 órai kezdettel Kormányzás és kultúrapártolás a hosszú XIX. Században címmel. A május 

8-i előadások (vasárnap) színhelye a Művészeti Múzeum (Fő tér 30. sz.) míg a Május 9-i (hétfő) tanácskozások az Erdélyi Múzeum-

Egyesület székházában (Jókai/Napoca u. 2-4, emeleti előadó) lesznek megtartva. Társszervezők a Művészeti Múzeum, Kolozsvár, 

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum a BBTE Hungarológia Doktoriskola és a Interkulturali-THÉ 

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

Könyvbemutató: Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs 

Jeszenszky Géza Az elveszett presztízs című könyvének bemutatására és a könyve kapcsán beszélgetésre kerül sor a Kolozsvári 

Akadémiai Bizottság szervezésében. A szerzőt bemutatja Péntek János egyetemi tanár, az MTA külső tagja. A könyvet bemutatja 

és a beszélgetést vezeti Fodor János egy. tanársegéd, BBTE. A könyvbemutatóra 2022. május 23-án 18.00 órától a KAB 

székházában (Ion Ghica utca 12. szám) kerül sor. […] Angliában, csakúgy, mint a legtöbb európai országban és Amerikában is, az 

1848–49-iki szabadságharc és annak kegyetlen megtorlása nyomán széleskörű és erős rokonszenv alakult ki Kossuth Lajos és népe 

iránt. Ez jó ötven éven át fönnmaradt. Az 1867. évi kiegyezés után a brit sajtó, a diplomaták, nyomukban pedig sok politikus 

Magyarországot „mintaszerű alkotmányos állam”-nak, az egész Osztrák–Magyar Monarchiát „stabilizáló és liberalizáló” 

tényezőnek látta…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

  

A jasenovaci áldozatokra emlékeztek 

Koszorúzással és alkalmi műsorral emlékeztek a jasenovaci koncentrációs táborban életüket vesztett foglyokra Donja Gradinán. 

Meg kell védenünk nemzetünket a további konfliktusoktól - jelentette ki Aleksandar Vučić a Donja Gradinában található 

emlékközpontban. A szerb államfő a népirtás áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezésen elhelyezte az emlékezés virágait. 

[…] A "horvát Auschwitznak" is nevezett lágert a második világháború idején hozta létre a nácibarát rezsim és 77 éve számolták 

fel…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Ismét hajózhatóvá vált a bánsági Bega-csatorna 

A románszentmihályi zsilip múlt hét végi átadásával ismét hajózhatóvá vált a Temesvárt a Tiszával összekötő Bega-csatorna - 

jelentették a Temes megyei helyi portálok. A Románia és Szerbia közötti határ menti együttműködési program keretében 14 millió 

euróból újították fel Vajdaságban a szerbittabéi és a begafői zsilipet, a Bánságban pedig a románszentmihályit. A támogatás felét 

Szerbiában, másik felét Romániában használták fel. […] A begai hajózást a trianoni határok lehetetlenítették el. A Románia és 

Jugoszlávia közötti hajóforgalom 1958-ban állt le végképp…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Videó: Ülésezett az Magyar Nemzeti Tanács 

Társalapított intézmények zárszámadásairól, beszámolóiról, terveiről, új tankönyvek jóváhagyásáról és oktatási intézmények 

igazgatóbizottsági tagcseréjéről is döntöttek a Magyar Nemzeti Tanács harmincadik rendes ülésén, amelyet péntek tartottak meg 

Szabadkán. […] Oktatási témák is napirenden szerepeltek. Sokáig problémát jelentett a magyar nyelvű középiskolai tankönyvek 

hiánya, de az utóbbi időben egyre több kiadvány jelenik meg…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nagy érdeklődés övezte a topolyai mezőgazdasági középiskola nyílt napját 

Nagy érdeklődés övezte a Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon által szervezett nyílt napot Topolyán. A nyolcadikosok szervezetten 

érkeztek a rendezvényre ingyenes buszokkal. […] Az igazgató azt is elmondta, hogy az iskola jóváhagyott iratkozási terve szerint 

a négyéves, általános mezőgazdasági technikusi szakon 30 tanuló tanulhat magyar nyelven, a szintén négyéves állategészségügyi 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kab.ro/hirek/hir/kormanyzas-es-kulturapartolas-a-hosszu-xix-szazadban-nemzetkozi-tudomanyos-tanacskozas-kolozsvaron-1381
https://kab.ro/hirek/hir/konyvbemutato-jeszenszky-geza-az-elveszett-presztizs-1383
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/jasenovaci-aldozatokra-emlekeztek-0
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/8068/Ismet-hajozhatova-valt-a-bansagi-Bega-csatorna.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%BCl%C3%A9sezett-az-mnt_1336911.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27509/Intezmenyek-munkajarol-szolo-jelentesek-tankonyvek-jovahagyasai-szerepeltek-az-MNT-ulesen.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

technikusi szakon is 30-30 tanulót várnak magyar és szerb nyelven egyaránt. Élelmiszer-ipari technikusi szak csak magyar nyelven 

nyílik 30 tanulóval. Mezőgépkezelőnek a hároméves szakon 15 tanuló tanulhat, a sütőipari tanulói szakon pedig pékeket képeznek 

magyar nyelven és szintén 15 tanuló felvételére van lehetőség…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Ünnepélyes díjkiosztóval zárult Temerinben a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. Találkozója 

Ünnepélyes díjkiosztó gálaműsorral zárult április 30-án Temerinben a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. Találkozója. Egy 

hét alatt tíz társulatot láthatott a szakmai zsűri és az érdeklődő közönség. Minden előadás után kerekasztal-beszélgetést tartottak, 

ahol a csoportok útmutatót kaphattak az előadásukról. A Brestyánszki Boros Rozi, Balázs Áron és Táborosi Margaréta alkotta 

háromtagú bíráló bizottságnak a legjobbakról is döntenie kellett. A találkozó legjobb előadásáért járó Pataki László-díjat a topolyai 

Mara Amatőr Színház, Moliére A tudós nők című előadása kapta, amelyet Jankovics Andrea rendezett…” Forrás: Szmsz.press: 

teljes cikk > 

Lauka Gusztáv, költő emlékét elevenítették fel a Találkozások az Úri utcában című rendezvénysorozat keretében 

Lauka Gusztáv, koszorús költő, Petőfi barátja nagybecskereki éveit elevenítették fel a Találkozások az Úri utcában című 

rendezvénysorozat ötödik megállóhelyén, a becskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában pénteken este. Lauka 

Gusztáv író, az első magyar élclap, a Charivari szerkesztője, Vitkán született. Vidéki életet szántak neki, de őt elsősorban az írás és 

a társasági élet vonzotta. Részese volt az 1848/49-es történelmi eseményeknek. […] Életének utolsó szakaszát Nagybecskereken 

töltötte. Megyei levéltárosként, a Torontál lap szerkesztőjeként az itteni magyar közélet emblematikus alakja volt. […] Németh 

Ferenc, az MTA külső köztestületének tagja művelődéstörténész: „Nagybecskereken három kötetet jelentetett meg. Fiatal újságírók, 

írók, költők pályáját egyengette. Ő volt Petőfi kultuszának bánáti elindítója…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Petőfi és Szendrey házasságát dolgozza fel a Zentai Magyar Kamaraszínház előadása 

Szendrey Júlia és Petőfi Sándor házasságát dolgozza fel az a színdarab, amit csütörtökön mutatnak be a Zentai Magyar 

Kamaraszínházban. A Mészáros Anikó által írt, Szerelmek szerelme címet viselő előadás a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb 

és legismertebb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából készült. Stábunk a főpróbán járt…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kiállítás nyílt Pancsován 

A közönség az ötvenharmadik Delibláti-homokpuszta Művésztelepen készült festményeket láthatta. A kiállítást a pancsovai 

Kulturális és Oktatási Közösség szervezte a városi önkormányzat támogatásával. Tizenhét festőművész alkotásainak kiállítását 

nyitották meg a pancsovai Nemzeti Múzeumban…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Vidéken sok az iskolaelhagyó: Szakértőket kérdeztünk 

Súlyos problémának minősítette a korai iskolaelhagyást legutóbbi televíziós nyilatkozatában Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 

Kifejtette, 2020-ban az országban 15,6 százalékos volt a korai iskolaelhagyás mértéke, 0,3 százalékponttal növekedett egy év alatt, 

és aggódva várják a 2021-es adatokat, amikor a világjárvány hatására tovább súlyosbodott a helyzet. Sorin Cîmpeanu emlékeztetett, 

hogy az Országos Helyreállítási Tervből 543 millió eurót hívhatnak le a korai iskolaelhagyás szempontjából leginkább 

veszélyeztetett tanintézetek a jelenség megfékezésére. Első körben 1415 iskolával írtak alá finanszírozási szerződést. A miniszter 

szerint az első körben finanszírozott tanintézetek 80 százaléka vidéki, sok esetben kis létszámú iskolákról van szó, ami azt jelenti, 

hogy a 200 ezer euróból jelentős összegű támogatás jut egy diákra…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Asztalos Csaba: Egy nemzeti kisebbség sosem viselkedik biztonságkockázati tényezőként  

A rendszerváltást óta eltelt három évtizedben jelentős változásokon ment keresztül Románia, benne a magyar kisebbség és a román 

többség viszonya is. Asztalos Csabával, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnökével a főbb mozzanatokról beszélgettünk, 

arról, hogy mennyire sikerült visszaszorítani a diszkrimináció jelenségét, illetve mennyire tekinthető most elfogadóbbnak és 

nyitottabbnak a társadalom. 20 év távlatában két forrás alapján mérhetjük le, hogy hogyan alakult a hátrányos megkülönböztetés 

helyzete Romániában, és mennyire elfogadó a romániai társadalom. Az egyik forrása a közvélemény-kutatások eredménye, a másik 

forrás pedig a joggyakorlat, vagyis az, hogy hány panaszt nyújtanak be a Diszkriminációellenes Tanács mellett egyéb 

intézményekhez, vagy milyen panaszokkal élnek a bíróságon a sértett állampolgárok. […] Gyakori, hogy bizonyos válsághelyzetben 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27510/Topolya-Nagy-erdeklodes-ovezte-a-mezogazdasagi-kozepiskola-nyilt-napjat.html
https://szmsz.press/2022/05/01/a-topolyai-mara-eloadasa-gyozott-temerinben/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/talalkozasok-az-uri-utcaban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/petofi-es-szendrey-hazassagat-dolgozza-fel-zentai-magyar-kamaraszinhaz-eloadasa
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kiallitas-nyilt-pancsovan-0
https://kronikaonline.ro/belfold/videken-sok-az-iskolaelhagyo-tobb-modszerrel-fekeznek-meg-a-diakok-lemorzsolodasat-a-hatosagok
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előkerül a „magyar veszély”. S noha hivatalosan a magyar kisebbség vagy a magyar kérdés már nem kockázati tényező, a társadalom 

mentalitásában mégis így van jelen…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

A népszámlálás hajrájában egyre jobban teljesítenek a jelentős magyar lakosságú megyék 

A népszámlálás online szakaszának hajrájában egyre jobban teljesítenek a jelentős magyar lakosságú megyék, már átlag feletti a 

részvétel a legtöbb helyszínen. Még a sereghajtók között lévő Hargita megye is túllépte az országos átlagot a részvétel 

tekintetében…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Lezárultak a 32. Kőrösi Csoma Sándor Napok 

Kovásznán és közigazgatásilag a háromszéki városhoz tartozó szomszédos településen, Csomakőrösön szervezte meg április 27–

30. között a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület a 32. Kőrösi Csoma Sándor Napokat. A Gazda József tanár, közíró és 

művelődésszervező által 1990-ben létrehozott egyesület az elmúlt három évtizedben rangos előadókat hívott meg a Kárpát-

medencéből és a nagyvilágból. A koronavírus-járvány miatt a székely tudósra emlékező konferenciasorozat az elmúlt két 

esztendőben elmaradt, idén azonban a „régi szép időket” megidéző érdeklődés mellett kerülhetett sor a csomakőrösi Debreczi 

Panzióban a Kőrösi Csoma Sándor nevével fémjelzett magyarságkutatással kapcsolatos előadásokra. A 180 évvel ezelőtt meghalt 

tudós szellemi nagyságát idézi meg a Gazda József és Ferencz Éva szerkesztésében megjelent Az idők arcai című tanulmánykötet 

is, amelyet a konferencia keretében mutattak be…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Költő est: József Attila-visszhangok 

József Attila-visszhangok címmel szerveztek költői estet Kolozsváron Balla Zsófia, Báthori Csaba és Markó Béla részvételével 

április 28-án, a Vallásszabadság Házában. Az eseményt – amelynek moderátora Balázs Imre József, az MTA külső köztestületének 

tagja és Boka László irodalomtörténészek voltak – az Egy (közép)európai... József Attila és a romániai kultúrák című nemzetközi 

konferencia kísérőrendezvényeként szervezték meg. […] Az esemény kezdetén Balázs Imre József kiemelte: bár az est 

kiindulópontja maga József Attila, a beszélgetés célkeresztjében voltaképpen három olyan költői életmű áll, amelyek József Attilától 

teljesen függetlenül is külön költői estek témái lehetnének. […] József Attilának nagyon sok olyan vallomása van, amely a vers 

értelmére, a versírás és a költészet szerepére vonatkozik, emellett pedig önmeghatározásáról is többször ír – fogalmazott Balla 

Zsófia, hozzátéve: rettenetesen nehéz utólag megfejteni, miért írt a költő, mert a látszólagos szándékok mögött mindig húzódik 

másfajta indíttatás is…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Előadás: A Szent István Rendről Moldovában 

A Szent István Rend ornátusa Nagyszebenben címmel tartott előadást Szekeres Attila István heraldikus, az MTA külső 

köztestületének tagja az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke szerdán a Moldovai Köztársaságban szervezett 16. 

Heraldikai Szimpóziumon. A nemzetközi konferenciát a Paul Gore Genealógiai, Heraldikai és Levéltár-tudományi Társaság, a 

Moldovai Köztársaság Országos Címertani Bizottsága és a Moldovai Nemzeti Történelmi Múzeum szervezte meg utóbbi 

székhelyén, tematikáját pedig a kitüntetések képezték abból az alkalomból, hogy 30 éve alapították a moldovai 

kitüntetésrendszert…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Az ukrán elnök a romániai ukránokéval azonos kisebbségi jogokat ígért az ukrajnai románoknak 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő arról biztosította Nicolae Ciuca román miniszterelnököt, hogy az ukrajnai román kisebbség 

“egy az egyben” ugyanazokat a jogokat fogja élvezni, amelyekkel az ukrán kisebbség rendelkezik Romániában. Kijevi tárgyalásain 

hangsúlyozta: az ukrajnai románok teljesítik állampolgári kötelességüket Ukrajnában. […] Romániában 45 elemi iskolában és 7 

líceumban létezik ukrán nyelvű oktatás. A Romániai Ukránok Szövetségének (UUR) honlapján elérhető adatok szerint a 2019-2020-

es tanévben 1519 diák tanult ukrán tannyelvű osztályban Romániában és további 5897 tanulta az ukránt anyanyelvi tantárgyként a 

román tannyelvű osztályokban. […] A román külügyminisztérium adatai szerint, az immár Ukrajna által is a románnal azonosként 

elismert moldovai nyelvűeket is beleértve, Ukrajnának 400 ezer román anyanyelvű lakosa van. Romániában 50 ezren vallották 

magukat ukránnak a legutóbbi népszámláláson…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Ukrajnai kulturális intézményeket segítenek magyarországi múzeumok 

Műtárgyak biztonságba helyezésére szolgáló speciális csomagolóanyagokat gyűjtöttek a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 

Magyar Nemzeti Bizottsága (ICOM Magyarország) szervezésében a magyarországi múzeumok az ukrajnai múzeumok kérésére. Az 

adományt április 27-én indították útjára Záhonyból az ukrán fővárosba. A háborúban fontos odafigyelni a történelmi és kulturális 

örökség megmentésére és megőrzésére is…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

https://transtelex.ro/kozelet/2022/05/02/asztalos-csaba-orszagos-diszkriminacioellenes-tanacs-diszkriminacio
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hatarido-a-legjobb-motivacio-a-nepszamlalas-hajrajaban-egyre-jobban-teljesitenek-a-jelentos-magyar-lakossagu-megyek
https://szekelyhon.ro/aktualis/megerositeni-a-korosi-csoma-sandor-altal-kepviselt-magyarsagtudatot
http://szabadsag.ro/-/-sok-mindenben-hasonlit-a-nagy-szegenysegbe-szuletett-gyermek-es-a-kisebbsegi-ember-elete-
https://www.3szek.ro/load/cikk/149493/a-szent-istvan-rendrol-moldovaban
https://kiszo.net/2022/04/28/az-ukran-elnok-a-romaniai-ukranokeval-azonos-kisebbsegi-jogokat-igert-az-ukrajnai-romanoknak/
https://karpataljalap.net/node/58751
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Újabb magyar vonatkozású utcanevekkel bővült Munkács térképe 

A Munkácsi Városi Tanács április 28-i ülésén határozatot hozott több orosz vonatkozású utcanév megváltoztatásáról. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) városi képviselőcsoportja is benyújtotta ezzel kapcsolatban indítványát. A magyar 

képviselők, végrehajtó bizottsági tagok, a KMKSZ és a Cserkészszövetség által közösen kimunkált javaslatok közül a tanács kilenc 

utcanevet hagyott jóvá. Így a jövőben az utca névtáblákon megtalálhatjuk majd olyan neves magyar történelmi személyiségek nevét, 

mint Báthory Zsófia, Thököly Imre, Hunyadi János. Helyet kapnak Balling János, a munkácsi vár egykori kapitánya, Balajty József 

helytörténész, dr. Tárczy Károly és Kapornay József, a múlt század neves helyi közéleti személyiségei…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

Beszélgetés: Kacsó Géza református lelkész 

Kacsó Géza a bátyúi református gyülekezet lelkipásztoraként igyekszik lelki táplálékot nyújtani a híveknek, emellett a 

Nagydobronyi Református Líceum lelkészigazgatójaként fontosnak tartja, hogy a felnövekvő generációt is Isten útjára vezesse. […] 

Mit tudhatunk önről? – Gáton születtem, munkáscsaládban. A nagyszüleim sokat harcoltak azért, hogy az ottani templomot ne zárják 

be…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >     

 

Megint nincs döntés Beneš-ügyben 

A Pozsonyi II. Járásbíróságon pénteken ismét elnapolták a döntést abban a perben, amelyet a Szlovák Földalap (SPF) indított két 

magánszemély ellen. A két érintett ugyanis egy olyan földterületet örökölt, amely ma már a pozsonyi körgyűrű, vagyis a D4-es 

autópálya alatt van és ennél fogva rendkívül értékes. Az állam nevében eljáró SPF azt állítja, a földet örökül hagyó néhai Wenhardt 

Gyulától a második világháború utáni években elkobozták az ingatlant, így a mai örökösei jogtalanul tartanak rá igényt. A földalap 

a bíróság előtt nyíltan a Beneš-dekrétumokra hivatkozik, amelyek a magyarok és németek kollektív háborús bűnösségét mondják 

ki, az intézmény ezek alapján akarja bevégezni a konfiskációt. [...]A Beneš-dekrétumok alapján bevégzett földelkobzások témája 

Vincze Loránt EP-képviselő (EPP, RMDSZ) és Forró Krisztián, a Szövetség elnöke közös sajtótájékoztatóján is terítékre került. [...] 

A nemzeti kisebbségek helyzete és feladata az Európai Unión belül, a Minority SafePack kezdeményezés jellenlegi helyzete, illetve 

a FUEN tevékenysége és legfőbb feladatai voltak a fő témái annak a beszélgetésnek, amelyre a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 

került sor április 28-án Vincze Lóránttal, az erdélyi RMDSZ európai parlamenti képviselőjével…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

A komáromi áttörési kisérlet katonai áldozataira emlékeztek 

A 103 évvel ezelőtti komáromi áttörésre emlékeztek ma délelőtt az észak-komáromi katolikus temetőben található áldozatok 

tömegsírjánál az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, az Endresz Csoport Egyesület és a Felvidéki Értékőrzők szervezésében. 

[…] 1919 januárjában a csehszlovák hadsereg két legionárius százada bevonult és megszállta az északi városrészt, elszakítva a déli 

résztől. A komáromi áttörés során május elsejére virradóra önkéntesek egy csoportja Dél-Komáromból indulva, a vasúti hídnál 

átkelve fegyveresen próbálta visszafoglalni Észak-Komáromot…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A 22. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat Nagysallótól Révkomáromig 

Két év kényszerkihagyás után, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület az idei év tavaszán ismét megrendezte az 

emlékhadjáratot, melyhez – miként az elmúlt években – most is csatlakoztak az anyaországi katonai hagyományőrzők. Az emléktúra 

április 29-én, Nagysallón vette kezdetét, a híres nagysallói csata színhelyén, mely a szabadságharc egyik legjelentősebb csatája volt 

1849. április 19-én, amikor a magyar honvédek fényes győzelmet arattak az osztrák sereg felett. Ezt követően az emléktúra 

résztvevői Nyírágón és Kétyen át haladtak, majd az Érsekújvári járásba érkezve Bény és Kéménd községeket érintve járták be a 

történelmi útvonalat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Herman László kiállítása Kassán 

Április 28-án délután nyílik meg a Ljubljana, vagyis Laibach, Szlovénia fővárosa melletti Tomačevón élő alkotóművész kiállítása 

a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában. A felsőlakosi származású művész lélekben soha nem szakadt el 

szülőföldjétől, Lendva-vidéki patrióta, aki tevékenyen kiveszi részét a magyar közösség munkájából.  A 60. életévét tavaly betöltő, 

rajztanárként tevékenykedő üvegművész kassai tárlatára a legfontosabb ciklusaiból ad ízelítőt. […] Herman Lászlót nemcsak a 

lakodalmi helyzetkép érdekli, hanem a fájdalmas múlt is, mely már szinte eltűnőben van.  Megtaláljuk az utalást arra is, hogy a 

felmenőikben még magyar utódok már az asszimiláció áldozatává lesznek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

https://karpataljalap.net/2022/05/01/ujabb-magyar-vonatkozasu-utcanevekkel-bovult-munkacs-terkepe
https://www.karpatinfo.net/2022/4/30/beszelgetes-kacso-geza-reformatus-lelkesszel-az-ur-hivott-el-engem-200058691
https://ujszo.com/kozelet/megint-nincs-dontes-benes-ugyben
https://ma7.sk/tajaink/eros-nyomasra-lenne-szukseg-a-felvidekrol-a-benes-dekretumokkal-kapcsolatban-beszelgetes
https://felvidek.ma/2022/05/a-komaromi-attores-aldozatainak-a-legnagyobb-nemzeti-hosok-kozott-a-helyuk/
https://felvidek.ma/2022/05/a-22-felvideki-tavaszi-emlekhadjarat-nagysallotol-revkomaromig/
https://felvidek.ma/2022/04/herman-laszlo-kassai-kiallitasa-ele/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

AUSZTRIA 

 

Tizenkét templom kapott Európai Örökség címet Gömörben és Kishontban 

Tizenkét, Gömörben és Kishontban található templom kapott Európai Örökség címet, melynek célja, hogy az európai polgárokban, 

különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai 

Unióhoz való tartozás érzését. A gömöri és kishonti templomok elsősorban egyedülálló XIV.-XV. századból származó freskóik 

miatt részesültek az elismerésben. Kassa és Besztercebánya megye még 2020-ban jelölte ki azt a 12 települést, melynek temploma 

részesült az elismerésben. A települések listája…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Podcast: Kortárs magyar irodalom a bécsi CH-ban 

Április 27-én Szabó T. Anna írót, költőt, műfordítót látta vendégül a bécsi Collegium Hungaricum. Az írónő sorrendben harmadik, 

Szabadulógyakorlat című novelláskötetét ismerhette meg a közönség. A bemutatón közreműködtek a Svung – Bécsi Magyar Színkör 

színészei és Blaskó Katalin, a Bécsi Finnugor Tanszék egyetemi oktatója beszélgetett az íróval. Az írások kapcsán szó esett többek 

között ön-és lélektan ismeretről, fájdalom feldolgozásról és transzgenerációs minták megjelenéséről az életünkben. Szabó T. Anna 

bécsi látogatásáról és az estről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kiállítás: „Nyomkeresés“ Szalónakon 

„Nyomkeresés. Töredékek a burgenlandi zsidók életéből.“ címmel tekinthető meg a városszalónaki felújított zsinagógában egy új 

kiállítás. A tárlat átfogó képet nyújt a zsidók életéről, szertartásaikról, bemutatja használati és kegytárgyaikat, ezenkívül megidézi 

a Szalónakon élt zsidó családok történeteit. Napjainkra már csak három fennmaradt zsinagóga található Burgenlandban, a 

kismartoni, a kaboldi és a szalónaki. […] Az új kiállítás fontos részét képezi a várban látható „100 évesek vagyunk – Burgenland 

történelmet ír“ című kiállításnak…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Concordia-díj Lendvai Pálnak 

Az Osztrák Concordia Sajtóklub díjával tüntették ki a 92 éves Lendvai Pált. A magyar származású újságíró, publicista „élő 

legendaként“ vette át a Concordia-díjat a Parlamentben. Ez az utolsó díj az újságírásban dolgozóknak, amelyet a 92 éves publicista 

még eddig nem mondhatott magáénak. Lendvai Pál Magyarországon született, a kommunista rendszer elől menekült Ausztriába. Írt 

a Financial Timesnak és a Pressének, világpolitikai kommentárokat írt az ORF-nek, de emellett a Radio Austria International 

igazgatója is volt, és évtizedeken át adta ki az Europäische Rundschaut, valamint a mai napig ő mutatja be az Europastudiót az ORF-

en belül. „Ezáltal ő a világ legrégebbi, rendszeresen aktív műsorvezetője. “ – mondta Armin Wolf, az ORF munkatársa, a laudáció 

keretében…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

A Bécsi Magyar Törteneti Intézet és a Collegium Hungaricum májusi programjai 

A bécsi Collegium Hungaricum májusban is egy változatos és sokszínű programmal várja a magyar- és osztráknyelvű érdeklődőket. 

A Collegium Hungaricummal együttműködve a Bécsi Magyar Történeti Intézet is minden hónapban új előadásokkal vagy 

konferenciákkal készül. Az intézet tudományos programjairól Bertényi Iván igazgató készített összeállítást…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Szlovénia választási eredmények; Interjú Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselővel 

Vasárnap Szlovénia választásra jogosult népessége közel 70 százalékos részvétellel egyértelmű felhatalmazást adott a Robert Golob 

által vezetett Szabadság Mozgalomnak, hogy a következő mandátumra kormányt alakítson. A Muravidéken is – habár kisebb 

arányban – a balközép erő bizonyult a legerősebbnek. […] A muravidéki magyarság is megválasztotta nemzetiségi képviselőjét, 

Horváth Ferenc eddigi képviselő nyerte el a választók bizalmát. A magyar nemzetiségi parlamenti képviselői választáson ugyan 

alacsonyabb részvételi arányban (59 százalék), mint az általános választásokon, de jelentősen magasabb arányban, mint négy évvel 

ezelőtt (51 százalék) összesen 3.232 választópolgár adta le szavazatát. Nézzük az eredményeket a kétnyelvű terület szavazóhelyei 

(települései) szerint… […] Horváth Ferenc szinte közvetlenül a választások után nyilatkozott lapunknak. […] A térségfejlesztési 

kérdéseknél erősebb lehet a vidékünk ereje, hiszen az új mandátumban több képviselő került innen az Országgyűlésbe. Valóban 

nagyon örömteli hír, hogy többen kerültünk be a Muravidékről, […] de általában az együttműködést a pártpolitika, tehát a koalíció 

és az ellenzék szerepköre határozta meg, ha nem kifejezetten térségi kérdésekről volt szó…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

 

https://ma7.sk/tajaink/tizenket-templom-kapott-europai-orokseg-cimet-gomorben-es-kishontban
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154112/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3153272/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154023/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154334/
https://nepujsag.net/horizont/12198-v%C3%A1lasztottunk.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12199-b%C3%ADzom-abban,-hogy-a-pozit%C3%ADv-trend-folytat%C3%B3dik.html


HORVÁTORSZÁG 

Előadás: A világháló veszélyei 

A teljes tiltás nem megoldás és nem is reális. Függetlenül az interneten töltött időtől bárki a digitális zaklatás áldozatává válhat – 

mondta Bene Viktória tréner és internet biztonsági szakértő a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének Tudástér című 

előadássorozata keretében szervezett előadásában. […] Az előadás és a téma apropóján a legnagyobb muravidéki kétnyelvű 

tanintézmény, az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában érdeklődtünk az e téren folytatott tevékenységeikről. Az idei 

tanévben a nyolcadik osztályosok egy természettudományi nap keretében az online szexuális zaklatásról is hallottak egy előadást – 

mondta Horvat Iris szociálpedagógus, az iskola szaktanácsadója…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző podcast: A Morandini család 

Szűcs Dean történész beszél a 19. században Alsólendván tevékenykedő Morandini családról, akik Genovából érkeztek, hogy 

tudásukkal, a társadalmi életben vállalt szerepükkel a régió, így Alsólendva fejlődését is segítsék…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

  

Az iskolaépítésről és a gazdasági együttműködésről tárgyaltak 

A Sziszek-Monoszló megye és Magyarország közti gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyalt Demcsák Csaba zágrábi magyar 

nagykövet Ivan Celjakkal, Sziszek-Monoszló megye zsupánjával. A másik fontos téma a petrinjai Első Általános Iskola újjáépítése 

volt, melyre a magyar kormány támogatásával kerül sor. […] Szót váltottak továbbá a Sziszek-Monoszló megye és Magyarország 

közti kapcsolatokról, arról, hogy hamarosan az autópálya eléri a megyeszékhelyet, Sisak városát…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://nepujsag.net/horizont/12208-a-vil%C3%A1gh%C3%A1l%C3%B3-vesz%C3%A9lyei-nem-%C3%A1rt-t%C3%B6bbsz%C3%B6r-is-elmondani.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/alsolendvai-tablo/a-morandini-csalad/625806
https://kepesujsag.com/az-iskolaepitesrol-es-a-gazdasagi-egyuttmukodesrol-targyalt-demcsak-csaba-nagykovet-es-ivan-celjak-sziszek-monoszlo-megye-zsupanja/
https://kepesujsag.com/az-iskolaepitesrol-es-a-gazdasagi-egyuttmukodesrol-targyalt-demcsak-csaba-nagykovet-es-ivan-celjak-sziszek-monoszlo-megye-zsupanja/

