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Videó: Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társaságának 6-ik konferenciája 

Az Association of Hungarian American Academicians / Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága szervezésében az MTA  

Székházban megtartott „6th Conference of theAssociation of HungarianAmerican Academicians” konferencia előadásait és a 

díjátadókat megtekintheti  az alábbi felvételen…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Videó: Az MTA külső tagjává választották Csernicskó Istvánt 

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorát. Az MTA szabályzata szerint külső taggá olyan külföldön élő, nemzetközi szintű, tudományos tevékenységét külföldön 

folytató tudós választható, aki magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel. […] Fontos 

odafigyelni a tudományos utánpótlás nevelésére, hangsúlyozza a beregszászi főiskola rektora…” Forrás: Tv21Ungvar.tv: teljes cikk 

>  

Videó: Fókuszban a VMAT elnöksége  

Milyen a Vajdasági magyar tudományosság állapota, illetve helyzete? Intézmények híján mivel lehet rendszerbe fogni a Vajdasági 

magyar tudományos társadalmat? Erről beszélgettünk a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökével, Csányi Erzsébettel és az 

alelnökkel, Lukity Tiborral…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Videó: Simon Attilát díjazta az SZMPSZ a szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységéért 

Rozsnyón, két év kihagyás után jelenléti formában szervezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kétnapos szakmai 

konferenciáját és találkozóját. Az országos jelentőséggel bíró, nagyszabású rendezvény keretében egyúttal az SZMPSZ díjakat is 

átadták. […] Egy pedagógus akkor hiteles, ha őszinte és nyitott arra, hogy együtt gondolkodjon a diákjaival! – vallja Simon Attila 

a Selye János Egyetem tanszékvezető oktatója, az MTA külső tagja és a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, történésze, aki 

a szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységéért részesült a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjában…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

 

A tér nemzetiesítése: Az ukránok 40 százaléka ellenzi a világháborús emlékművek lebontását 

Mióta az emberek háborúznak, a csatamezőkön, hadseregek közt zajló küzdelmekkel párhuzamosan, vagy azt követően zajlik egy 

szekunder, nyelvi és kulturális harc is. A másik fél infrastruktúrája és épített környezete lerombolásának gyakran a büntetés, 

elrettentés a célja, az ókortól napjainkig. Vannak szoboreltávolítások, amelyek nehezen érthetők. Ilyen például, amikor a 

hadviseléshez nem köthető szereplők emlékművei esnek áldozatul, csak azért, mert oroszok, vagy éppen ukránok voltak. […] Az 

ukranews.com híre szerint a Rejting szociológiai csoport felmérése kimutatta, hogy az ukránok 40 százaléka ellenzi a második 

világháborús emlékművek lerombolását. Más a helyzet az utak és közterek átnevezésével, az orosz múlt eltörlésével. Ugyanis 73 

százalék helyesli az orosz múlttal összefüggő utcanevek cseréjét, 71 százalék az orosz személyiségeknek emelt szobrok eltávolítását, 

62 százalék pedig az orosz zene sugárzásának betiltását a rádióban, televízióban. […] A Beregszászi kistérségben befejezte munkáját 

az Oroszországhoz kapcsolódó utcák átnevezésével foglalkozó bizottság…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 

3 > 

Kárpátalját rakétatámadás érte 

Először érte légitámadás Kárpátalját. A rakéta egy vasúti villanytelepbe csapódott, 500 méteres körzetben kitörtek a házak és lakások 

ablakai, valamint a közelben lévő járművekben is kár keletkezett…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Rangos elismerésben részesül Brenzovics László 

Az Emberi Méltóságért díjban részesül Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke (KMKSZ), aki 

elfogadta az elismerést, amit a közeljövőben át is vesz – tájékoztatott az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://www.youtube.com/watch?v=37s8lIkyu2I&ab_channel=MTA1825
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/az-mta-kulso-tagjava-valasztottak-csernicsko-istvant.html
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/az-mta-kulso-tagjava-valasztottak-csernicsko-istvant.html
https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/74099
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/simon-attilat-dijazta-az-szmpsz-a-szlovakiai-magyar-nyelvu-oktatast-tamogato
https://ma7.sk/nagyvilag/teherauto-vontatta-magyarkomjaton-a-szovjet-tabornok-szobrat
https://karpathir.com/2022/05/07/az-ukranok-40-szazaleka-ellenzi-a-vilaghaborus-emlekmuvek-lebontasat/
https://www.karpatinfo.net/2022/5/7/megvan-nevsor-atnevezik-beregszasz-utcait-200059004
https://www.karpatinfo.net/2022/5/7/megvan-nevsor-atnevezik-beregszasz-utcait-200059004
https://karpataljalap.net/2022/05/03/kitort-ablakok-megrongalodott-gazvezetek-volocot-erte-raketatamadas


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

kifejtette, hogy Brenzovics László, akit Ukrajnában az ország ellenségei között tartanak számon, rendkívül sokat tett az elmúlt 

években a kárpátaljai magyarokért…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >      

 

Interjú: Évi 300 ezer euró támogatást kap a Csemadok a kulturális tárcától 

Évi 300 ezer euró támogatást kap a Csemadok a szlovák kulturális minisztériumtól. A parlament csütörtökön fogadta el a szlovákiai 

magyar kulturális szervezet támogatásáról szóló törvényt. A jelenlévő 122 képviselőből 119 szavazott, 79-en támogatták, 16-an 

szavaztak ellene, 24-en pedig tartózkodtak. A törvény megteremti a jogi keretet a Csemadok rendszeres éves támogatásához a 

kulturális tárca költségvetéséből. [...] A Csemadok-törvény jóváhagyása ugyanakkor másoknak is kikaparta a gesztenyét. A 

szükséges politikai háttéralkuk értelmében ugyanis a Matica slovenská is plusz támogatást kapott, illetve a Kisebbségi Kulturális 

Alapnak (Kultminor) is sikerült az eddigieken felül évi 202 ezer eurós plusz költségvetési forrást megítélni…” Forrás: Korkep.sk: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Eredményesen zajlottak a Magyar Természettudományi Társulat által szervezett versenyek felvidéki fordulói 

Április folyamán ebben az évben is lezajlottak a Magyar Természettudományi Társulat által a 7. és a 8. évfolyamos alapiskolás 

diákok részére meghirdetett Teleki Pál földrajz-, a Herman Ottó biológia- és a Hevesy György kémiaversenyek felvidéki fordulói. 

A szlovákiai magyar iskolák tehetséges diákjai részére a verseny döntőinek szervezését a Mentor Tehetségsegítő Tanács koordinálta. 

A földrajzverseny szakmai-szervezési előkészítését Bacsó Péter, a párkányi Ady Endre iskola igazgató-tanára, a biológia versenyt 

Csákvári Zoltán, a búcsi Katona Mihály Alapiskola tanára végezte. E két versenyt a magyarországi megyei fordulók részeként 

online tartották. A kémiaversenyt április közepén már jelenléti formában sikerült megrendezni a komáromi Selye János Egyetem 

Tanárképző Karának Kémia Tanszékén, melynek főszervezője Varga Andrea tanszékvezető volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

> 

Kötet: Az ipolysági Hollywood 

Ipolyság kultúrtörténetének különös szegmensét mutatja be Márton István nyugalmazott állatorvos, helytörténész legújabb 

kötetében. Az ipolysági Hollywood címet viselő könyv Gustáv Adolf orvos, amatőr filmes életét, és filmes munkásságát mutatja 

be. Mint a május 5-én az Ipolysági Városi Könyvtárban megrendezett könyvbemutatón elhangzott, Márton Istvánnak immár tizedik 

kiadványa a most bemutatott kötet. A szerző a nyugdíjazása után kezdett el könyvírással foglalkozni. A helytörténeti jellegű kötetei 

Ipolyság múltját, egykori és kortárs ismert és elismert személyiségeit, egy-egy érdekes történelmi korszakot örökítenek meg…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Előadás: Oros László Felvidék kincseit Lévára is elhozta 

Május 6-án a lévai Reviczky Házban tovább folytatódott a kortárs mátyusföldi szerzőket bemutató sorozat. A Reviczky Társulás 

nevében Müller Péter nagy tisztelettel köszöntötte Oros Lászlót, „A felvidéki portrék és történetek” c. kötet szerzőjét, és Lanz 

Roland történészt, a Pannonia Polgári Társulás elnökét, a kötet kiadóját. Müller Péter felvezetőjéből megtudhattuk, hogy Oros 

László 1977-ben, Dobos László sugalmazására fogott a felvidéki magyar irodalom és kultúra értékeinek gyűjtésébe. 45 éves kitartó 

munkájának eredménye a szülőfalujában, Felsőszeliben ma már 9000 kötetet számláló „Bibliotheca Pro Patria” elnevezésű páratlan 

gyűjteménye, mely felbecsülhetetlen értékű kéziratokat, dokumentumokat, leveleket, (cseh)szlovákiai magyar kiadványokat, 

dedikációval vagy ajánlással ellátott könyveket tartalmaz. Oros László 2000-től a mai napig 10 kiadvány szerzője…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megemlékezés: Katona Mihály, a magyar földrajztudomány úttörője 

A történelmi Magyarországon a tudományos élet kibontakozását lényegében a 16-17. századtól számíthatjuk, de túlzás volna azt 

állítani, hogy ez minden területre kiterjedt, inkább egyéni kezdeményezésekről, bizonyos témák körbejárásáról beszélhetünk. [...] 

Az egyik ilyen szakterület a természeti földrajz volt, amely a 18. század második felétől kezdett önállósulni és bár Európa néhány 

országában már jeles művelői akadtak, Magyarországon is színre lépett egy olyan tudós elme, akinek szemlélete megelőzte korát, 

ráadásul gondolatait magyarul fogalmazta meg, megalapozva ezzel a magyar földrajztudományi szaknyelvet is. Katona Mihályról 

beszélünk, aki a Partiumban, Szatmárnémetiben született 1764. október 9-én. [...] Katona Mihály 1803-tól 1822. május 9-én 

bekövetkezett haláláig Búcson református lelkészként szolgált [...] ezekben az években írta azokat a műveit. [...] Szinte magától 

értetődő volt, hogy amikor a búcsi iskola névadót választhatott, akkor Katona Mihály szerepelt az első helyen…” Forrás: Ma7.sk: 

teljes cikk > 

https://karpataljalap.net/2022/05/04/rangos-elismeresben-reszesul-brenzovics-laszlo
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/05/05/gyimesi-a-frissen-elfogadott-csemadok-torvenyrol-a-korkepnek-visszaadtuk-a-csemadoknak-amit-meg-meciar-vett-el-toluk-es-a-most-hid-sem-volt-kepes-rendezni-interju/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/05/05/gyimesi-a-frissen-elfogadott-csemadok-torvenyrol-a-korkepnek-visszaadtuk-a-csemadoknak-amit-meg-meciar-vett-el-toluk-es-a-most-hid-sem-volt-kepes-rendezni-interju/
https://felvidek.ma/2022/05/eredmenyesen-zajlottak-a-magyar-termeszettudomanyi-tarsulat-altal-szervezett-foldrajz-biologia-es-kemiaversenyek-felvideki-forduloi/
https://felvidek.ma/2022/05/eredmenyesen-zajlottak-a-magyar-termeszettudomanyi-tarsulat-altal-szervezett-foldrajz-biologia-es-kemiaversenyek-felvideki-forduloi/
https://felvidek.ma/2022/05/az-ipolysagi-hollywood/
https://felvidek.ma/2022/05/oros-laszlo-felvidek-kincseit-levara-is-elhozta/
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-foldrajztudomany-uttoroje


AUSZTRIA 

 

Kassára érkezett a magyar közösségek zsinagógáit bemutató utazó tablókiállítás 

A zsinagógaépítészeti műfaj sajátosságait, az építtető közösségeket és azok történetét mutatja be az Építs nekem hajlékot! – Magyar 

közösségek zsinagógái című utazó tablókiállítás, amely ezúttal a kassai Harang utcai zsinagógában várja a látogatókat június 26-ig. 

A magyar közösségek zsinagógáit bemutató kiállítássorozat 2021-ben indult útjára, első alkalommal Németországba a Liszt Intézet 

Stuttgart – Magyar Kulturális Központ szervezésében, majd Belgiumban és Lengyelországban mutatkozott be…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Ádám Zita szlovák állami kitüntetést kapott 

A Szlovák Köztársaság megalakulásának 29. évfordulója alkalmából 2022. május 8-án, 20.00 órai kezdettel Zuzana Čaputová 

köztársasági elnök a Pozsonyi Vigadóban állami kitüntetéseket adott át, melyet Ádám Zita pedagógus is megkapott. A ceremóniát 

az STV1 televízió élőben közvetítette. Ádám Zita Zuzana Čaputová köztársasági elnöktől a Ľudovít Štúr Érdemrend második 

fokozatát vette át a Szlovák Köztársaság fejlődése érdekében az oktatás, különösen a nemzetiségi nevelés terén elért rendkívüli 

érdemeiért. Ádám Zita 1945. január 20-án született Balogfalán [...] Alapiskolai tanárnő [...] A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének alapító tagja (1990). Jelenleg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli alelnöke…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Simek Viktor lett a Szlovákiai Civil Becsületrend idei díjazottja 

Immáron nyolcadik alkalommal adták át Komáromban a Szlovákiai Civil Becsületrend díját. Május 7-én a Duna Menti Múzeum 

dísztermében ünnepélyes keretek között vehette át a díjat Simek Viktor nyugalmazott rajztanár és karnagy Zoboralja zenei és 

népművészeti kincseinek értékmentéséért.A vendégeket Klemen Terézia, a díj alapítója üdvözölte. Az ünnepi eseményen köszöntőt 

mondott Keszegh Béla, Komárom polgármestere, aki a díjazottról szólva úgy fogalmazott, sokoldalú életművével mutatva példát 

iránytű lehet az életünkben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Podcast: Médiahasználati tanulmány a bécsi Finnugor tanszéken 

A bécsi Finnugor Tanszéken jelenleg egy kutatási projekt folyik, amely az ausztriai magyar nyelvű médiakínálatot szeretné 

feltérképezni. A kutatók a népcsoport segítségét kérik, akik egy online felmérés keretében tudnak részt venni a projektben. A kutatási 

projekt Erlinghagen Erika vezetésével folyik, Kertész Ágota közreműködésével. Erlinghagen Erika, a kutatási projekt vezetője, 

doktorált hungarológus: Az aktuális kutatás egy nagyszabású, nemzetközi tudományos projekt eredményeire épül, amelyet 2010 és 

2013 között végeztek a tanszéken. […] Mivel az elmúlt 10 évben az ausztriai magyar nyelvű médiatér némileg megváltozott, a 

kutatók most egy frissített médiahasználati tanulmányt szeretnének készíteni, amely az online megjelenési lehetőségeket is 

figyelembe veszi. A felmérés eredményeit a nyár folyamán feldolgozzák, majd ősszel nyilvánosan bemutatják, valamint egy német 

és magyar nyelvű online kiadvány formájában nyilvánosságra is hozzák…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kiadvány: Sopronszentmárton és magyar története 

Mindig van valami új felfedezni való, amikor régi dokumentumok között kutakodunk. Ez történt Sopronszentmárton 

megalapításának 800. évfordulója alkalmából megjelenő új helyi krónika kutatómunkája során. A dokumentumok feldolgozásában 

Deák Ernő, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, aki történészként jól ismert a burgenlandiak körében 

is, szintén komoly szerepet vállalt. Deák Ernő történész a kiadványról:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Gyermekkönyv Liszt Ferencről 

Megjelent Vibók Ildi, Burgenlandban élő magyar író új könyve, amely Liszt Ferencről és tizenkilenc Magyar Rapszódiájáról szól. 

Az ide tartozó darabok nagyon különbözőek, de mindegyiket olyan dallamok ihlették, amiket Liszt a magyar, vagy a cigány 

népzenéhez tartozóknak gondolt. A Magyar Rapszódiákhoz nem tartoztak történetek. De Vibók Ildi kitalált hozzájuk egyet. […] 

Vibók Ildi legújabb kiadványáról: „Ez a könyv Liszt Ferencről és 19 Magyar rapszódiájáról szól. Hosszú évtizedekig írta, csiszolta, 

cirógatta, dédelgette őket…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Megújul a közép-burgenlandi magyarok kórusa 

Hosszú szünet után, új kórusvezetővel, új ötletekkel megújul a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület kórusa. Az első próbákra 

már sorkerült az egyesület felsőpulyai székházában. Mint sok egyesületnél, itt sem könnyű ismét elindítani a csoportokat, ezért 

várják az énekelni vágyók, új tagok jelentkezését…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2022/05/kassara-erkezett-a-magyar-kozossegek-zsinagogait-bemutato-utazo-tablokiallitas/
https://felvidek.ma/2022/05/adam-zita-szlovak-allami-kituntetest-kapott/
https://felvidek.ma/2022/05/simek-viktor-lett-a-szlovakiai-civil-becsuletrend-idei-dijazottja/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154765/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154927/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3154420/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3155370/


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

Podcast: A monumentális szobrászat mesterére, Zala Györgyre emlékeztek 

Vándorkiállítással, konferenciával illetve főhajtással emlékeztek pénteken délután Alsólendva neves szülöttére, Zala György 

szobrászra. A megemlékezés-sorozat délelőtt a művész nevét viselő ifjúsági képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes 

eredményhirdetésével zárult. A pályázatra beérkezett legjobb alkotások a Bánffy Központban láthatók…” Forrás: Rtvslo.si: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Lendván bemutatták a „Never Forget” című nemzetközi projektet 

Lendva Község dísztermében április 26-án, a muravidéki zsidóság tömeges deportálásának emléknapján sor került a „Never Forget” 

című nemzetközi projekt bemutatására. Az egyéves futamidejű projekt vezető partnere a Csáktornyai Zsidó Hitközösség, 

projektpartnerei pedig a Maribori Zsinagóga Zsidó Kulturális Örökség Központ, valamint Lendva Község. A projekt keretében 

megvalósítandó programok elsősorban a holokauszt és a történelmi tények tudatosítására irányulnak. Így a partnerek tevékenységei 

egy részét a zsidó közösség története szempontjából jelentős helyszínekre szervezett szakmai események formájában valósítják 

meg. A Csáktornyai Zsidó Hitközösség különböző konferenciák, szemináriumok, valamint koncertek mellett egy kiadványt és egy 

dokumentumfilmet is készít a térség (a Muravidék és a Muraköz) zsidóságáról…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Interjú: A HMDK vendége volt Szijjártó Péter 

A HMDK vendége volt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki múlt csütörtöki drávaszögi látogatásán 

Jankovics Róberttel, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökével tárgyalt. […] Sikeresnek nevezte 

a drávaszögi gazdaságfejlesztési programot is, amiből szavai szerint az itt élő magyarok és Horvátország egyaránt profitál. A 

miniszter kijelentette, hogy Magyarország és Horvátország kisebbségvédelmi együttműködése „példaként állítható az Európai 

Unión belül mindenki elé”. […] Horvátországi látogatását Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

zárta. […] A külügyminiszter interjút adott az Új Magyar Képes Újságnak. […] A magyar diplomácia első embereként hogyan 

értékeli az együttműködést a horvát kormánnyal?…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Fordítók és tolmácsok hadi helyzetben című rendezvény 

Április 28-án került sor a budapesti Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. OFFI Sztorik rendezvénysorozatának Fordítók 

és tolmácsok hadihelyzetben – „Túl minden határon” című eseményére, amelynek vendége volt többek között Lehocki–Samardžić 

Anna, az eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője., az MTA köztestületének 

külső tagja. […] A beszélgetés a vendégek háborús élményeiről, tapasztalatairól folyt, arról, hogy milyen szerepeket követel egy 

ilyen helyzet a tolmácsoktól, és milyen mértékben vannak rájuk hatással azok az emberi sorsok, amelyekkel találkoznak. A „Túl 

minden határon” című rendezvény vendége volt Vujity Tvrtko haditudósító, újságíró és Lehocki–Samardžić Annán kívül Kota 

György és Rácz Mihály is, az OFFI Zrt. ukrán-orosz fordítói és tolmácsai…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Egyesületeinknek köszönhetően tovább él a májusfaállítás hagyománya 

Májusfák díszítik magyarlakta falvainkat a Drávaszögtől Szlavóniáig. Ezt a hagyományt a legtöbb helyen a kultúregyesületek tartják 

életben, amelyek aktivistái közösségüket ajándékozzák meg a májusfával…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

  

Vučić: Szerbia az eddiginél erőteljesebben fog haladni az európai úton 

Szerbia, a legutóbbi közvélemény-kutatások eredményei ellenére is folytatja az EU-ba vezető útját, sőt az eddiginél is 

határozottabban kitart az európai út mellett, jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök pénteken, a nemzethez intézett beszédében. 

A szerb elnök mondandóját tíz pontba foglalta. Megindokolva, miért fog Szerbia kitartóbban és erőteljesebben kiállni az európai út, 

illetve az unióba vezető út mellett, Aleksandar Vučić kiemelte, Szerbiába a beruházások legnagyobb része az Európai Unióból 

érkezik. […]  Vučić újfent hangoztatta, Szerbia katonailag semleges ország, s ez így is marad, amennyiben a többség másként nem 

dönt. NATO-országokkal vagyunk körülvéve. A mi vágyunk, hogy mi legyünk az egyetlen nem NATO-ország a régióban, 

mondta…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 
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https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-monumentalis-szobraszat-mesterere-zala-gyoergyre-emlekeztek/626555
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/uj-reszletek-a-zala-gyoergy-eletmurol/626460
https://nepujsag.net/muravidek/12249-sosem-szabad-elfelejteni.html
https://kepesujsag.com/a-hmdk-vendege-volt-szijjarto-peter-magyar-kulgazdasagi-es-kulugyminiszter/
https://kepesujsag.com/elmondhatjuk-hogy-baratok-es-szovetsegesek-vagyunk/
https://kepesujsag.com/tul-minden-hataron-forditok-es-tolmacsok-hadihelyzetben/
https://kepesujsag.com/egyesuleteinknek-koszonhetoen-tovabb-el-a-majusfaallitas-hagyomanya/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31426/Vucic-Szerbia-az-eddiginel-eroteljesebben-fog-haladni-az-europai-uton.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31420/Vucic-Berlinben-A-Pristinaval-valo-kompromisszummot-szorgalmazzuk.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

A Magyar Tanszéken szervezték meg a középiskolai anyanyelvi verseny döntőjét 

Az idei iskolaévben újra lehetőség nyílt az anyanyelvi verseny megrendezésére a hagyományos keretek között. Pénteken délután 

vajdasági településekről érkező tanulók népesítették be az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának termeit. A Magyar 

Tanszék hallgatóinak alkalmi műsora vezette be a közönséget anyanyelvünk szépségeibe, és fürdette meg lelkünket szóban és 

zenében. A műsor után Toldi Éva tanszékvezető, az MTA köztestületének külső tagja köszöntötte a vetélkedő résztvevőit, majd 

Kovács Rácz Eleonóra, a verseny koordinátora indította be a verseny gépezetét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Felvételi előkészítő az MNT szervezésében 

Kétnapos felkészítőt tart a Magyar Nemzeti Tanács a leendő vajdasági magyar egyetemisták számára Újvidéken. Az idei táborra 

összesen 64 érettségiző diák érkezett. Az ingyenes képzés, amely a magyar kormány támogatásával valósul meg, még februárban 

elkezdődött, online formában. Összesen 12 tantárgyból készülhetnek fel a diákok a felvételire…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Jódal Rózsa volt a VM4K vendége 

Börcsök Erzsébetet az első vajdasági magyar regény írójaként tartják számon. Halálának 51. évfordulója alkalmából csütörtök este 

a VM4K Csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatának vendége az írónő lánya, Jódal Rózsa Szirmai Károly Irodalmi Díjjal 

és Magyar Életfa díjjal kitüntetett író volt. […] Börcsök Erzsébet főként a szerb–magyar együttélés hétköznapjait ábrázoló 

regényeiről, A végtelen fal és az Eszter című regényeiről ismert. Lányával, Jódal Rózsával Lovas Ildikó József Attila-díjjal, Híd 

Irodalmi Díjjal kitüntetett író beszélgetett Börcsök Erzsébet életéről, pályájáról és műveiről…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Domonkos László könyvbemutatója Zentán 

Zentán is bemutatták Domonkos László szegedi születésű író, újságíró, szerkesztő Délvidéki capricciók – Gondolatok a 

forrásvidékről című könyvét, amelyben a szerző Délvidékkel kapcsolatos tudósításait, tárcáit és interjúit olvashatjuk. Domonkos 

László apai nagyszülei délvidéki származásúak voltak, akik a trianoni békeszerződés következményeként menekültek 

Magyarkanizsáról Szegedre. […] Gyakorlatilag a Gondolatok a forrásvidékről az az összes Délvidékkel kapcsolatos – elég korai 

időktől keltezhető – írásokat tartalmazza…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Bemutatták a Vajdasági ládafiát a szabadkai Városi Múzeumban 

Csütörtökön került sor a Vajdasági ládafia című kiadvány második, javított kiadásának ünnepélyes bemutatójára a szabadkai Városi 

Múzeumban, melyen részt vettek a könyv szerkesztői, Berényi Emőke és Herédi Károly, valamint szerzői közül Kucor Tamara, 

Oláh K. Tamás, Radedity Ádám, Szabó Hunor, Szarka-Mándity Krisztina és Szász Csongor is. A beszélgetést a Forum Könyvkiadó 

Intézet igazgatója, Virág Gábor vezette…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Pacséron megemlékeztek a letelepedés évfordulójáról  

Az idetelepülés évfordulójára emlékeztek ünnepi istentisztelet keretében a pacséri református templomban a testvérváros, 

Kisújszállás küldöttségének részvételével, hisz 236 évvel ezelőtt a kibocsátó település lakóinak közel egyötöde indult útnak a jobb 

élet reményében, és Pacséron lelt otthonra…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A Boldog nyárfalevél a Cnesa színpadán 

Tamási Áron Boldog nyárfalevél művét dolgozta fel a marosvásárhelyi Spektrum Színház és a Maros Művészegyüttes. Az előadást 

vasárnap a magyarkanizsai nézők is megtekinthették a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény színháztermében. Tamási Áron 

egyik legjellegzetesebb test és lélek egységéről szóló műve került bemutatásra. Zenés-táncos előadást láthatott a nagyérdemű. Az 

előadás a Tamási Áron-emlékév keretében valósult meg, ugyanis 125 éve született az író…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Politikum: Veszélyes precedenst teremtene Magyarország számára Románia egyesülése Moldovával 

Corina Crețu szocialista európai parlamenti képviselő szerint Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülése „rendkívül veszélyes” 

lenne, mert ez precedenst teremtene Magyarország számára a nemzetközi egyezményekben rögzített országhatárok 

https://www.magyarszo.rs/hu/4920/kultura/264439/Anyanyelven-az-anyanyelv%C3%A9rt-magunk%C3%A9rt!-magyar-nyelv-verseny.htm
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/felv%C3%A9teli-el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-az-mnt-szervez%C3%A9s%C3%A9ben_1338692.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/j%C3%B3dal-r%C3%B3zsa-volt-a-vm4k-vend%C3%A9ge_1338501.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/domonkos-l%C3%A1szl%C3%B3-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3ja-zent%C3%A1n_1338500.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4920/kultura/264406/Felfedez%C5%91k%C3%B6nyvnek-is-tekinthet%C5%91-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Szabadkai-V%C3%A1rosi-M%C3%BAzeum.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27519/Pacser-Megemlekeztek-a-letelepedes-evfordulojarol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/boldog-nyarfalevel-cnesa-szinpadan


megkérdőjelezésére. A news.ro-nak vasárnap adott interjúban a volt európai biztos arról beszélt, hogy Romániának támogatnia kell 

Moldova uniós csatlakozását, de a jelenlegi nemzetközi helyzet nem kedvez a két ország egyesülésének. A politikus szerint 

Romániának nem csak az Ukrajnában, hanem a Nyugat-Balkánon történtekből is kellene okulnia. Emlékeztetett a Szerb 

Köztársaságnak arra a törekvésére, hogy elszakadjon Bosznia-Hercegovina többi részétől. De emlékeztetett Magyarország 

„masszív” erdélyi beruházásaira is…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Megnőtt a részvételi kedv, vezetnek a magyarlakta megyék a népszámlálás önkitöltős szakaszában 

A két székelyföldi megyében nőtt országos szinten leginkább a részvétel a romániai népszámlálás nyolcadik hetében. A partiumi 

megyék is az élbolyban vannak. Hargita megye 45%-os becsült részvételi aránnyal feljött a 2. pozícióra az országos ranglistán, míg 

Kovászna megye az ötödik helyre kúszott, Háromszéken a feltételezett populáció 42%-a élt az önkitöltés lehetőségével, közölte a 

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

Megalakulása harmincadik évfordulóját ünnepelte a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Megalakulása harmincadik évfordulóját ünnepelte szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ). Az ünnepséget 2021 végére tervezték, de az akkori járványügyi szabályozások nem tették lehetővé a 

pedagógusok gyülekezését. Burus Siklódi Botond, a szövetség elnöke felidézte: a szolgálat, az építkezés és a küzdelem harminc éve 

áll a szövetség mögött. Hozzátette: most olyan új oktatási rendszer létrehozására kell törekedniük, amely a létező szilárd elméleti és 

erkölcsi alapokon nyugszik, de az új idők új követelményeinek is megfelel, és amelyben otthonra talál a digitális bennszülött és a 

digitális bevándorló egyaránt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kárpát-medencei jogászok fóruma zajlik Kolozsváron 

A kincses városban rendezik a Kárpát-medencei Magyar Ügyvédek 2. találkozóját május 5-7. között a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, valamint a jogászképzés modernizálása, a tudományos kutatói munka kereteinek megteremtése céljából 2010-

ben létrejött Forum Iuris Egyesület szervezésében. Az első Kárpát-medencei magyar jogásztalálkozó helyszíne 2019-ben szintén 

Kolozsvár volt. Az akkori pozitív tapasztalatok azt igazolták, hogy szükség van a folytatásra, az anyaországban és a Kárpát-

medencei utódállamokban élő magyar ügyvédek szorosabb együttműködésére. […] Veress Emőd, a Sapientia–Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem tanára, az MTA köztestületének külső tagja a Jogtudományi Intézet igazgatója üdvözlő beszédében tömören 

számba vette a sok száz éves kolozsvári magyar jogászképzés történetét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia a PKE-n 

Huszonötödik alkalommal szervezték meg az elmúlt pénteken a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetemen. A negyedszázados rendezvény történetében ez volt az első alkalom, amikor az előadások hibrid formában, 

azaz online és offline módon zajlottak. Elsőként Pálfi József rektor köszöntötte a megjelenteket, illetve a képernyő előtt ülőket. „Az 

egyetem alapvető feladata és küldetése közé tartozik a tudományművelés és -népszerűsítés, a tudományos életre való nevelés. […] 

Ezt követően Debrenti Edit tudományos igazgató szólt a résztvevőkhöz,Az idei PTDK-ra 87 hallgatótól 82 pályamunka érkezett be, 

amelyeket az előadók 12 szekcióban mutattak be: hat teljesen online, két offline és négy hibrid szekcióban…” Forrás: Erdon.ro: 

teljes cikk > 

Kolozsváron szervezték az Öveges – Vermes Fizikaverseny országos döntőjét 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiummal együtt, 2022. 

április 28-30. között szervezte meg az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét. A verseny a János 

Zsigmond Unitárius Kollégiumban zajlott 66 VII–XI. osztályos diák részvételével. A BBTE Fizika Kara és a Pro János Zsigmond 

Alapítvány különdíjait Juhász Ákos, Ferencz Péter és Gevald Dániel kapta a JZSUK-ból, illetve Antal Áron, a felsőboldogfalvi 

Fülöp Áron Általános Iskolából. A legjobb eredményeket elért VIII-XI. osztályos diákok részt vehetnek a versenyek magyarországi 

döntőin, amelyeket az EMT társszervezetei, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győrben, illetve az Oktogon Sopron Alapítvány 

szerveznek meg…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Tabu övezi az öngyilkosság témakörét 

Bonyolult lelki folyamatok húzódnak meg az öngyilkosság hátterében – fejtette ki a Krónika megkeresésére Vitus-Bulbuk Emese 

kolozsvári család-pszichoterapeuta, akit annak kapcsán kérdeztünk, hogy a héten két családos öngyilkosság is történt Temes 

megyében, az egyik esetben lelkész házaspár vetett véget életének. A pszichoterapeuta férje, Vitus-Bulbuk István református lelkész 

úgy fogalmaz, a lelkészekkel szembeni elvárások sokrétűek, mondhatni teljesíthetetlenek, de létezőek. A háttérben soha nem 

egyetlen ok áll. Minden esetben van egy, a felszínen levő kiváltó ok, de a háttérben bonyolult lelki folyamatok húzódnak meg…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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Erdélyi rock and roll: az elmúlt 40 év zenei csemegéi egy kötetben 

Számos rock zenekedvelő várja egy kimondottan hiánypótló kiadvány megjelenését, Zilahi Csaba vállalkozott arra, hogy 

összefoglalja, mi történt a rockzene területén Erdélyben. […] „Van-e értelme Erdélyben magyarul énekelni, ha a potenciális 

közönség többsége román? Mi van, ha nem csak Székelyföldön akarunk sztárok lenni? Ha azt szeretnénk, hogy egyaránt szóljunk 

az erdélyi magyar és román közönséghez is? Ha a zenekarban román zenésztársaink is vannak? Énekeljünk akkor inkább angolul! 

Amúgy is ez ‘a rock anyanyelve’. […] Örök dilemma. Legalábbis az volt hosszú évtizedekig, mígnem pár éve Budapesten kiderült, 

hogy az erdélyi magyar rockzene ugyanúgy része az egyetemes magyar kultúrának, mint az erdélyi irodalom, költészet, 

képzőművészet, filmművészet, stb. A kötet az erdélyi rockzene első négy évtizedét foglalja össze adatokkal, interjúkkal, korabeli 

újságcikkekkel összesen 91 zenekarról, előadóról…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Népviselet-kavalkád az Európa-nap alkalmából 

A május 9-i Európa-nap alkalmából Kolozsvárra érkezett a GeoFolk kiállítás: az európai béke és egység ünnepén a világ különböző 

tájainak népviseletei költöztek be a Deák Ferencutca elején, a harang mellett található térre. Dávid Botond fényképész projektjének 

célja egyetlen kiállításban mutatni meg, hogy a világ különböző pontjain mit is jelent a népviselet fogalma. Az 54 méter hosszúságú 

kiállítás jelenleg több mint 1700 fényképet tartalmaz és folyamatosan bővül, láthatunk népviseleteket Románia és Erdély számos 

térségéből, valamint mások mellett Magyarországról, Indiából, Amerikából, Szlovákiából, Bosznia–Hercegovinából és Litvániából 

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

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://transtelex.ro/kultura/2022/05/07/erdelyi-rock-and-roll-az-elmult-50-ev-zenei-csemegei-egy-kotetben
http://szabadsag.ro/-/nepviselet-kavalkad-az-europa-nap-alkalmabol

