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Gyászhír: Bélády László, az MTA külső tagja 

Szomorú hír érkezett az Amerikai Egyesült Államokból. 93 éves korában elhunyt Bélády László, a szoftvertechnológia nemzetközi 

hírű vezető személyisége, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Bélády László számos díj és elismerés - mint például a 

Warnier-díj (1990), Citation Index Classic (1983) - mellett az Academy Industry Program of the US National Academy of Sciences 

(2011-2022) kuratóriumi tagja is volt. […] A családja által kiadott angol nyelvű nekrológ itt olvasható…” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk >  

Meghívó a Pavláth Attila Szimpóziumra 

Az Amerikai Kémiai Társaság Magyar Szekciója, a Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, a Magyar Kémikusok 

Egyesülete, a svájci Flow Chemistry Society és az InniStudio Zrt. ezúton meghívja Önt és Tisztelt Kollégáit Dr. Pavláth Attila 92. 

születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő tudományos szimpóziumra, melyen együtt ünnepeljük Attila sokszínű, izgalmas és 

sikerekben bővelkedő életútját. Az esemény az MTA Székházának Kistermében (1051 Budapest, Széchényi István tér 9.) 2022. 

május 24. péntek 10:00 órától lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  teljes cikk 2 >   

 

Čaputová és Duda: Az embargó elutasítása befolyásolhatja a V4-ek jövőjét 

Zuzana Čaputová szlovák és Andrzej Duda lengyel államfő azt tervezi, hogy közösen keresik fel az uniós államok vezetőit, 

elsősorban azokat a nyugati országokat, amelyek visszafogottabb álláspontot képviselnek Ukrajna uniós tagjelöltségével 

kapcsolatban. Az államfő nagyra értékelte a Varsóval fenntartott jó kapcsolatokat, rámutatott például, hogy Lengyelország látja el 

a szlovák légtér védelmét és lengyel katonák is szolgálatot teljesítenek az itteni NATO-alakulatban. [...] A szlovák és a lengyel 

elnök beszélt Magyarország orosz kőolajjal szembeni EU-s embargótól történő elzárkózásáról is. "Mindent meg fogunk tenni azért, 

hogy elmagyarázzuk ezt a helyzetet Magyarországnak, és egyesítsük a hozzáállásunkat a kérdéshez, különben alaposan ki kell 

értékelnünk, mit jelent ez az értékbeli eltérés a jövő és a V4-ek perspektívája szempontjából" – jelentette ki Zuzana Čaputová…” 

Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Újabb amerikai folyóirat foglalkozik a szlovák állam jogsértéseivel  

Fontos írás jelent meg a nemzetközi kapcsolatok terén kiemelkedőnek számító National Interest folyóiratban, amely a felvidéki 

magyarságot érő jogsértésekkel foglalkozik. A cikk szerzője ezúttal is Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

tudományos munkatársa, aki, óriási űrt betöltve ezzel, gyakorlatilag egyedüliként viszi ki a nemzetközi médiatérbe közösségünk 

problémáit. Tárnok a National Interest-ben megjelenő cikkében ezúttal is a Beneš-dekrétumokkal foglalkozik, annak apropóján, 

hogy az amerikai külügyminisztérium idei, Szlovákiára vonatkozó emberi jogi jelentéséből fájóan hiányzik a kollektív bűnösség 

elvén alapuló intézkedések kritikája. Az idei jelentésben a felvidéki magyar közösség gondjai még csak említés szintjén sem 

jelennek meg. […] A szerző ahelyett, hogy részletesen ismertetné a felvidéki magyarság XX. századi történelmét vagy a párizsi 

béke utáni rendezést és jogfosztásokat, nagyon helyesen, emberi jogi kérdéssé szűkíti a témát, amely ma is központi jelentőségű az 

amerikai közbeszédben és külpolitikában…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Podcast: Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke a megítélt állandó támogatásról 

Ezentúl évi 300 ezer eurós állami támogatást kaphat a Csemadok. A feltételes mód azért indokolt, mert az államfő még nem írta alá 

a néhány nappal ezelőtt elfogadott törvényt a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség támogatásáról. A 

jogszabály előkészítése során rengeteg ellenvetést fogalmaztak meg az egyes minisztériumok, többen alkotmányellenesnek tartják 

a törvényt. Bárdos Gyulával, a Csemadok országos elnökével nemcsak arról beszélgettünk, mire költi majd a pluszpénzt a szövetség, 

hanem szóba került a politika és a szlovákiai magyar-magyar párbeszéd fontossága is…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/elhunyt-belady-laszlo-112155
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/elhunyt-belady-laszlo-112155
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/2022/PavlathA_szimpozium_meghivo_majus27_MTA.pdf
https://www.bumm.sk/belfold/2022/05/11/caputova-es-duda-kozos-uzenete-orbannak-az-embargo-elutasitasa-befolyasolhatja-a-v4-ek-jovojet
https://ma7.sk/aktualis/benes-dekretumok-ujabb-vezeto-amerikai-folyoirat-foglalkozik-a-szlovak-allam
https://paramedia.parameter.sk/bardos-gyula-vegre-szot-kellene-ertenunk-egymassal-podcast


Videóbeszélgetés: Bukovszky László, kisebbségi kormánybiztos a népszámlálás kettős nemzetiségi adatairól 

A kisebbségi kormánybiztos javasolta, hogy össze kell számítani az első és második nemzetiségi adatokat, de mit jelent ez a 

gyakorlatban? Kinek segít igazán ez a számítási mód? Hogy állnak a kormányrendelet bővítésével, a településrészek kisebbségi 

megjelöléseivel? [...] A szlovákiai magyarok 10%-a úgy gondolta, hogy második identitásként jelöli meg a magyar nemzetiséget. 

Az első kérdésre több mint 400 220-en vallották magukat magyarnak, a második kérdésre 34000-en jelölték meg a magyart. [...] 

Ezek szerint létezik többes identitás? Én azt hiszem, hogy igenis létezik. A második nemzetiségre vonatkozó kérdéssel pontosabb 

képet kaphatunk a nemzetiségek helyzetéről, így a magyarokról is…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Nemzetközi konferencia a Selye János Egyetemen 

Jelentős nemzetközi, angol-német nyelvű konferenciának adott otthont a Selye János Egyetem (SJE). A tanácskozás előadásaiból 

készített kötetet nyugat-európai könyvkiadó fogja kiadni. [...] Josephus Flavius (i.sz. 37–100) egészen kivételes életpályát futott be, 

amely során zsidó szabdságharcosból lett Vespasianus császár bizalmasa. Saját küldetésnek azt tartotta, hogy a zsidók kultúráját 

bemutassa a római olvasóknak. Ám, hogy „mi a haszna“ abból Komáromnak, hogy egy ilyen tanácskozásnak otthont ad, arra szintén 

határozott választ ad Kókai-Nagy Viktor, a SJE Református Teológiai Karának oktatója és a két éve alapított Josephus Kutatóintézet 

vezetője: A komáromi intézetben két évnyi működés után úgy érezték, megérett a helyzet arra, hogy nemzetközi tanácskozást 

tartsanak. Tal Ilan és Steve Mason személyében két olyan szakembert sikerült meghívniuk, akik a témakör nagy tekintélyű és tudású 

kutatói a nemzetközi tudományos életben. A harmadik teljesen külföldinek számító előadó volt Jiří Hoblík, míg a többi hat kutató 

alapvetően mind magyarnak számított…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Konferencia: Magyar nyelv, irodalom és kultúra Eperjesen 

Az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete létrehozásának 10. évfordulója alkalmából Magyar nyelv, irodalom és 

kultúra Eperjesen címmel nemzetközi konferenciát rendeztek, mely az eperjesi magyarság történelmét, híres személyiségeit, 

kulturális és irodalmi életét volt hivatott bemutatni. [...]A konferenciát az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének 

igazgatója, Kónya Annamária, az MTA köztestületének külső tagja nyitotta meg. A rendezvényen tizenhárom előadó vett részt, akik 

négy szekcióban mutatták be az eperjesi magyarságról készített előadásaikat. Az első szekció előadásai Eperjes és magyarságának 

történelmét (Kónya Péter, MTA köztestületének külső tagja), az Eperjesen és Sárosban elő nemesség életét (Stekovics Rita), 

valamint Márai polgárság-értelmezése révén a kisvilág jelentőségét (Gintli Tibor) mutatták be. A második szekcióban Eperjes híres 

személyiségei kaptak helyet…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Videó: Megjelent Mács József monográfiája 

A  Magyar Művészeti Akadémia gondozásában jelent meg Mács József monográfiája, melyet Mihályi Molnár László szerkesztett. 

A Felvidék krónikásaként számontartott íróról született kötet nagyon jó kalauz Mács teljes életművéhez. A könyv szerzője a 

bemutatón felidézte személyes kapcsolatát az íróval, elmesélte mellőzöttségét. [...] Az április 22-i bátkai könyvbemutatót 

megtisztelte jelenlétével a Magyar Művészeti Akadémia részéről Ács Margit, a könyv olvasószerkesztője, lektora és Vári Fábián 

László költő. Mindketten nagy tisztelettel szóltak Mács Józsefről, aki felvétele után rendszeresen látogatta a Köztestület 

alkalmait…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Néphagyomány az oktatásban című fórumot tartottak Révkomáromban 

Április végén a Comenius Pedagógiai Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 14 országos szervezet képviselőjét hívta 

meg szakmai egyeztetésre Komáromba. A széleskörű, a hatékony hagyományközvetítés céljából megrendezett találkozóról Illés 

Gábor, a Hálózat munkatársa számolt be. „A találkozót – a felvidéki óvodák és iskolák, valamint a két szervezet korábbi közös 

pedagógus-továbbképzéseit elvégzők körében végzett – kérdőíves felmérés előzte meg [...] A beérkezett vélemények feldolgozása 

alapján a két szervezet egy stratégiai tervezetet állított össze, mely 7 terület és 31 részterület keretében foglalja össze a 

néphagyomány oktatásba történő beépítésének lehetőségeit. [...] A pozitív visszajelzések alapján tizennégy szervezet tizenhét 

képviselőjével szerveztük meg április végén a komáromi találkozót. A fórum eredményének tartjuk, hogy olyan szervezetek is egy 

asztalhoz ültek, melyek e témakörben korábban még nem egyeztettek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Közel két tucat könyvtáros vett részt a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete továbbképzésén 

Május 5-én közel két tucat hazai könyvtáros vett részt az Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete online továbbképzésén. Az 

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetével közösen szervezett egynapos képzés központi témája az olvasásfejlesztés 

könyvtári környezetben volt. Az online térnek köszönhetően a foglalkozásvezetők, Péterfi Rita és Goda Beatrix Budapestről, a 

https://www.bumm.sk/belfold/2022/05/10/bukovszky-a-kormanyhatarozattal-minden-miniszterium-elfogadja-hogy-osszeadodnak-a-nepszamlalas-nemzetisegi-eredmenyei
https://ujszo.com/regio/okori-szalon-kapcsolodnak-be-a-nemzetkozi-tudomanyossagba
https://ma7.sk/oktatas/magyar-nyelv-irodalom-es-kultura-eperjesen
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/megjelent-macs-jozsef-monografiaja
https://felvidek.ma/2022/04/megjelent-a-macs-jozsef-iro-eletmuvet-feldolgozo-kotet/
https://felvidek.ma/2022/05/nephagyomany-az-oktatasban/
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résztvevők pedig kis hazánk számos településéről tudtak bekapcsolódni, Somorjától egészen Kassáig. [...] Délelőtt Péterfi Rita, az 

OPKM főigazgatója beszélt a legutóbbi PISA-felmérések eredményeiről, az azokból levonható következtetésekből, majd a 

könyvtárosok olvasásfejlesztésben játszott szerepéről. [...] A délutáni órákban Goda Beatrix, az OPKM könyvtárosa egy érdekes 

módszert mutatott be, amely akár a gyerekek, akár a felnőttek olvasásfejlesztésében is segítségre lehet…” Forrás: Bumm.sk: teljes 

cikk > 

Százhúsz éves a Rozsnyói Bányászati Múzeum 

Az idén ünnepli alapításának 120. évfordulóját a Rozsnyói Bányászati Múzeum. Az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvénysorozat 

egyik állomásaként A Rozsnyói Bányászati Múzeum 12 évtizede címmel kiállítás nyílt az intézmény galériájában. A megnyitón 

felidézték az intézmény történetét, amely 1902-ig nyúlik vissza. [...] A múzeumalapítás gondolata az Országos Magyar Bányászati 

és Kohászati Egyesület Borsod-Gömöri Osztályában született meg, a telket Rozsnyó város biztosította, az anyagiakat pedig 

Andrássy Dénes gróf és felesége, Franciska grófné adományai. [...] Pavol Lackanič, a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója 

elmondta, az intézmény jelenleg a Kassai Kerületi Önkormányzat égisze alatt működik, négy rozsnyói és egy krasznahorkaváraljai 

épület tartozik hozzá …” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Az iskola névadójára emlékeztek Nagyfödémesen 

Húsz évvel ezelőtt vette fel a helyi alapiskola a Borsos Mihály nevet. Ebből az alkalomból tartottak ünnepséget múlt pénteken az 

intézményben, ahol emlékszobát is átadtak a névadó tiszteletére. [...] Radványi Adél, az iskola igazgatója hangsúlyozta, [...] kiemelt 

feladatuknak érzik, hogy őrizzék Borsos Mihály hagyatékát. Ennek szellemében háromévente Borsos Mihály napokat szerveznek, 

a névadóról szóló műveltségi vetélkedőket tartanak a tanulóknak, a Kincskeresők helyi értékeket kutató diákkonferencián is Borsos 

Mihály életét dolgozták fel, évente szerveznek kirándulást az egykori nagyfödémesi plébános szülői házához és sírjához, valamint 

több kiadvány jelent meg az elmúlt években Borsos Mihályról, melynek szerzői Szabó László, a Borsos hagyaték gondozója és 

Szeif József helyi pedagógus…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Merkely Béla szívgyógyászt díszdoktorává avatta a Nagyszombati Egyetem 

A Te Deum hangjai is felhangzottak azon az ünnepi szentmisén, amely után Merkely Béla kardiológus, a budapesti Semmelweis 

Egyetem rektora átvehette a 30 éve alapított Nagyszombati Egyetem Pázmáneum aulájában a neki megítélt dísztoktori címet. 

Merkely professzor a szívelégtelenségek nem gyógyszeres kezelése, az invazív és nem invazív képalkotási vizsgálatok alkalmazása, 

a szívritmuszavarok és az akut koszorúér-szindrómák gyógyítása és sportkardiológia terén szerzett érdemeket. „Az általa vezetett 

Semmelweis Egyetem az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem jogutódja. [...] mondta beszédében a kitüntetett…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Pénteken összeül a szerb nemzetbiztonsági tanács 

A belgrádi Blic napilap értesülései szerint pénteken 11 órakor összeül a szerbiai nemzetbiztonsági tanács, miután Aleksandar Vučić 

szerb elnök szerdán Brüsszelből két „rossz hírt” is kapott. […] Josip Juratović, a német Bundestag képviselője, a Nyugat-Balkán 

Bizottság elnöke kijelentette, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök „eddig manőverezett” nyugat és kelet között. […] Szerbia nincs 

könnyű helyzetben, de holnap még nehezebb lesz, mivel megerősítették, hogy Koszovó átadja tagsági kérelmét az Európa 

Tanácsba…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Felmérés: Az uniós országok közül Magyarország és Görögország Szerbia legközelebbi barátja 

Az Európai Ügyek Intézetének (Institut za evropske poslove) felmérése március 4. és 14. között, 1228 résztvevővel zajlott. A 

megkérdezettek 24 százaléka gondolta úgy, hogy Görögország Szerbia legközelebbi barátja, 16 százalékuk szerint Magyarország 

áll az első helyen. […] A legtöbb válaszadó Horvátországot nevezte meg Szerbia legnagyobb ellenségeként (22 százaléka)…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Topolya: Juhász Erzsébet tiszteletére rendeztek irodalmi vetélkedőt a könyvtárban 

Középiskolás diákok részére szervezett interaktív irodalmi vetélkedővel tisztelgett névadója emléke előtt, születésének 75. 

évfordulója alkalmából a topolyai könyvtár. […] Juhász Erzsébet író, irodalomtörténész, az Újvidéki Egyetem néhai tanára 

https://www.bumm.sk/kultura/2022/05/09/kozel-ket-tucat-konyvtaros-vett-reszt-az-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesulete-tovabbkepzesen
https://www.bumm.sk/kultura/2022/05/09/kozel-ket-tucat-konyvtaros-vett-reszt-az-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesulete-tovabbkepzesen
https://muzsa.sk/tajaink/szazhusz-eves-a-rozsnyoi-banyaszati-muzeum
https://ujszo.com/regio/az-iskola-nevadojara-emlekeztek
https://ma7.sk/aktualis/merkely-bela-szivgyogyaszt-diszdoktorava-avatta-a-nagyszombati-egyetem
https://szmsz.press/2022/05/12/penteken-osszeul-a-szerb-nemzetbiztonsagi-tanacs/
https://szmsz.press/2022/05/12/juratovic-vucic-mar-nem-sokaig-manoverezhet-kelet-es-nyugat-kozott/
https://www.magyarszo.rs/hu/4924/kozelet/264701/Vu%C4%8Di%C4%87-Br%C3%BCsszelb%C5%91l-A-nyom%C3%A1s-nem-t%C3%B6ri-meg-Szerbi%C3%A1t-nyugat-balk%C3%A1ni-orsz%C3%A1gok-Aleksandar-Vu%C4%8Di%C4%87-br%C3%BCsszel-Joseph-Borell.htm
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31435/Felmeres-Az-unios-orszagok-kozul-Magyarorszag-es-Gorogorszag-Szerbia-legkozelebbi-baratja.html
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születésének 75. évfordulóján ezúttal a diákság bevonásával emlékezett az író nevét viselő topolyai könyvtár. A Mindenki, 

mindenhol egyszer találkozhat Juhász Erzsébettel címmel megszervezett rendezvénybe öt fős csapatok nevezhettek, összesen 16 

csapat jelentkezett. A legjobb teljesítményt a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola csapata nyújtotta. […] A 

középiskolások feladata az volt, hogy okos telefonjaik segítségével felkeressék a város több pontján elhelyezett QR kódok 

mindegyikét, hogy aztán a helyszínekhez - s egyben Juhász Erzsébet Senki sehol soha című művéhez - köthető kérdések 

megválaszolásával tovább tudjanak haladni a következő feladat irányába… ” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Szakmai tanácskozást tartottak az aracsi pusztatemplom felújításáról 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében szakmai megbeszélést tartottak szerdán az aracsi pusztatemplom konzerválásáról és 

fejlesztéséről, ahol összegezték a középkori épületen végzett eddigi revitalizációs munkálatok eredményeit. Várhatóan a magyar 

oldal finanszírozza a restaurációt, a szerb fél pedig az infrastrukturális munkálatokat […] Raffay Endre művészettörténész 

elkészítette a pusztatemplom teljes dokumentációját, tehát az első dokumentumoktól kezdve most már valamennyi egy ötszáz 

oldalas irattömb részét képezi, térképekkel, képekkel illusztrálva. Megkönnyíti mindez a Tartományi Műemlékvédelmi Intézetben 

elkészített rekonstrukciós terveknek a módosítását, átalakítását…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Újvidéken is bemutatták Faragó Árpád Ahol nem némulnak el a harangok című kötetét 

Kedd este az Újvidéki Színházban mutatták be Faragó Árpád Ahol nem némulnak el a harangok című könyvét. A kötet drávaszögi 

történeteket tartalmaz, hisz mint a szerző – kiváló nyugalmazott színművészünk – megjegyezte: a Dráva és a Duna háromszögében 

is sok magyar él. Ám sok történés a vajdasági magyarok számára is ismerősen csenghet. A drávaszögi múltról szóló könyvet Dudás 

Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnöke és Magyar Örökség díjas író méltatta, akihez szintén közel 

áll Baranya. […] A kötetből Kőműves Csaba Bence, az újvidéki Művészeti Akadémia színészhallgatója olvasott fel három 

részletet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Összeállítás: Tanulj magyarul Újvidéken! Program 

Az Újvidéki Magyar Oktatásért program szervezői a hetedikes és nyolcadikos diákokat és szüleiket szombaton hét újvidéki 

tanintézményben várják. Az érdeklődők megismerkedhetnek magyar tannyelven is működő középiskoláink és gimnáziumunk 

tantervével, kínálatával. A bemutató május 14-én 10 órakor kezdődik az Európa Kollégiumban (Cirill és Metód utca 11.), majd 

délben folytatódik az Apáczai diákotthonokban. A délután folyamán a szülők és a diákok megtekinthetik, körbejárhatják az öt, 

magyar tannyelven oktató, újvidéki középiskolát, a Bogdan Šuput Formatervezői Középiskolát, az Április 7-e Egészségügyi 

Középiskolát, a Svetozar Marković Gimnáziumot, a futaki Mezőgazdasági Iskolát és Diákotthont, továbbá a Mihajlo Pupin 

Villamossági Középiskolát…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Ismertető: Cselekvő nemzet − Az újraegyesítés erőforrásai 2010 − 2022 című kötet 

Cselekvő nemzet − Az újraegyesítés erőforrásai 2010 - 2022 címmel egy gazdag tartalommal bíró, szép kivitelezésű összefoglaló 

kiadvány jelent meg, melyben megtalálhatjuk mindazokat az eredményeket, erőfeszítéseket, amelyek az elmúlt tizenkét évben 

jellemezték a magyar kormány nemzetpolitikáját. Az 5000 példányban nyomtatott, több mint 120 oldalas könyvet Kárpát-medence 

szerte szétküldték, így érkezett meg egy a szerkesztőségünkbe is…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Lovas Ildikó az idei Herceg János-díjas 

A Fekete J. József író, irodalomkritikus, Silling István nyelvész, Az MTA köztestületének külső tagja, néprajzkutató, L. Móger 

Tímea költő (a zsüri elnöke) összetételű bírálóbizottság 2022. május 5- én meghozott, egybehangzó döntése alapján a zombori 

Bielitzky Károly Városi Könyvtár a 2022. évre szóló Herceg János Irodalmi Díjat eddigi életműve jelentőségének elismeréséül 

Lovas Ildikó írónak, kritikusnak, szerkesztőnek műfordítónak ítélte oda. […] A Dunatáj Egyesülés szervezésében Herceg János 

akadémikus író, műfordító születésének 113. évfordulója alkalmából tartottak emlékezést május 11- én a zombori Szent Rókus 

temetőben, az író síremlékénél…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Népszámlálás: eddig mintegy 500 ezer magyar élt az önkitöltés lehetőségével 

A népszámlálás nyolcadik hete után a romániai magyarok részvételét 40 százalékra becsülik. Eddig mintegy 500 ezer magyar élt az 

önkitöltés lehetőségével. Közülük 190 ezren egyénileg, otthonról, további 310 ezren pedig az összeírópontokon. Ez azt is jelenti, 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/15184/Topolya-Juhasz-Erzsebet-tiszteletere-okostelefonnal-a-kezben.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4924/kozelet/264702/K%C3%B6z%C3%B6s-nevez%C5%91n-a-pusztatemplom-kapcs%C3%A1n-Aracs-pusztatemplom.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4924/kultura/264692/Dr%C3%A1vasz%C3%B6gi-eml%C3%A9kek-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-%C3%9Ajvid%C3%A9ki-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-Farag%C3%B3-%C3%81rp%C3%A1d.htm
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/ahol-nem-n%C3%A9mulnak-el-a-harangok_1339729.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4924/vajdasag_ujvidek/264695/Tanulj-magyarul-%C3%9Ajvid%C3%A9ken!-%C3%BAjvid%C3%A9k-k%C3%B6z%C3%A9piskola.htm
https://www.hetnap.rs/cikk/Nemzetpolitika-2010-tol-napjainkig-39649.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15183/Lovas-Ildiko-az-idei-Herceg-Janos-dijas.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Herceg-Janosra-emlekeztek-Zomborban-39644.html


hogy elérhető a 45-50%-os részvétel a népszámlálás első, online szakaszában – közölte a Népszámlálás.ro. [...] Azért nem mindegy, 

hogy hány magyarnak a nemzetiségét sikerül rögzíteni a népszámláláson, mert most már törvénybe foglalták, hogy az etnikai 

arányokat azoknak a száma alapján számítják ki, akik ténylegesen válaszoltak a kérdőívre – mondta el a Transtelexnek Barna Gergő, 

a népszámlálás.ro kampány koordinátora. […] A máramarosi szórványban is próbálják felpörgetni a népszámlálást. […] Hogyan 

alakul a magyarság aránya, miután sok román nemzetiségű elvándorolt Szatmár megyéből?…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

150 éves a BBTE magyar tagozata 

„Ami volt, volt, a történelemért nem mi vagyunk a felelősek” – mondta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) múltjára utalva 

Daniel David rektor. A felsőoktatási intézmény vezetője a magyar tagozat fennállásának 150. évfordulója kapcsán rámutatott: az 

intézmény erejét épp a multikulturális jellege adja. […] A kincses városi 150. évfordulós ünnepségeket beharangozó szerdai 

sajtótájékoztatón Soós Anna rektor helyettes rámutatott: tekintettel a közös gyökerekre, a tavalyi, az egyetem elődjének tekintett 

Jezsuita Akadémia alapításának 440. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek után idén ismét együtt ünnepel a kolozsvári és 

a szegedi egyetem Ennek keretében a szegedihez hasonló emlékplakettet avatnak csütörtökön Kolozsváron, a Farkas utcai Romkert 

falán, ez négynyelvű lesz – a német tagozatra való tekintettel német felirat is szerepel rajta. […] Markó Bálint az egyetem történetét 

összefoglaló, kedden Szegeden bemutatott könyv kapcsán érdekességként elmondta: ebből kiderül, hogy a kolozsvári egyetem 

odaköltöztetése ingatlanpiaci változást hozott a magyarországi városban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Sapientia EMTE: Tizenöt éves a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék 

Az elmúlt 15 évben a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkori vezetői és oktatói számára a 2006-ban létrehozott 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék (NKET) működése vonatkozásában a legkomolyabb kihívást a 

curriculum átalakítása, az elkerülhetetlen lemorzsolódás visszaszorítása, valamint a karriert befutott végzősök szakmai tapasztalatai 

alapján új tantárgyak és oktatási szempontok bevezetése volt – fogalmazott Tonk Márton, az egyetem rektora az ünnepi 

rendezvénysorozatot megelőző sajtótájékoztatón…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Videó interjúk: Tonk Márton és Murádin János Kristóf: A Sapientián zajló képzésről 

A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorát, az MTA köztestületének külső tagját, a felsőfokú oktatási intézmény 

kolozsvári kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyik alapítóját és első vezetőjét arról kérdeztük, 

mi a képzés sajátossága, miért fontos technokratákat, diplomatákat magyarul képezni. […] A Sapientia – Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének vezetőjét, Murádin János 

Kristófot, az MTA köztestületének külső tagját arról kérdeztünk, az elmúlt tizenöt esztendőben hányan iratkoztak be a képzésre 

hány diák volt integralista, illetve hányan államvizsgáztak vagy védték meg a mesteri disszertációjukat. Az egyetemi oktató a 

tanszék körül kialakult közösségről is beszélt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Veress Emőd egyetemi oktató a romániai magyar jogászképzésről, az ügyvédi és bírói után 

Kárpát-medencei magyar ügyvédek találkoztak az elmúlt hétvégén Kolozsváron szakmai képzés és közös hálózatépítés céljából. Az 

esemény főszervezőjét, Veress Emődöt, a Sapientia Egyetem tanárát, az MTA köztestületének külső tagját és a Jogtudományi Intézet 

igazgatóját kérdeztük többek között az erdélyi magyar ügyvédhiány pótlásának lehetőségeiről. […] Mit nyújtott a kolozsvári 

találkozó a környező országokból érkező jogászok számára? – A kolozsvári konferenciának kettős célja volt. Egyfelől arra 

törekedtünk, hogy a Kárpát-medencei magyar ügyvédek számára párbeszédlehetőséget, fórumot teremtsünk, amelyből szakmai és 

ügyvédi szempontból akár üzleti kapcsolatok is kialakulhatnak. A magyarországi ügyvédek sok ügyfelének van érdekeltsége a 

környező országokban, ugyanakkor Magyarországon erdélyi magyar befektetések is létrejöttek. […] Az ön előadásában elhangzott, 

hogy az országban az ügyvédek 2,5, míg a bírók és ügyészek 1,5 százaléka magyar csupán. Sok évtized negatívumainak 

együtteseként következett be a napjainkban tapasztalható jelentős csökkenés…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Eseménysorozat a Marosvásárhelyi Bolyaiban 

Marosvásárhely leghíresebb iskolája 65 éve viseli az egykori híres tanár, Bolyai Farkas nevét. Az évfordulóra eseménysorozattal 

készült az iskola vezetősége. Május 5-én és 6-án különféle programokkal várták azokat, akik kötődnek az iskolához. Csütörtökön a 

megnyitóra és hármas könyvbemutatóra került sor, pénteken koszorúzás, történelmi előadások és gálaműsor várta az érdeklődőket. 

Emellett az iskolában működő diákcsoportok is érdekes programokkal készültek társaik számára. […] Összeállításunkban Oniga 

Erika művészettörténészt kérdeztük az iskola épületének történetéről, Oláh-Gál Róbert matematikatörténész az MTA 

köztestületének külső tagja, Bolyai-kutató a két Bolyai életpályájáról beszélt és Vajda Péter, a Bolyai Diákszövetség (BDSZ) elnöke 

az iskolásoknak szóló rendezvényekről számolt be…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Előadás: Digitális önvédelem 

Ha rákeresünk valamire az interneten, akkor hosszú ideig annak a terméknek a reklámjai fognak megjelenni. Mindezt azért, hogy 

az adott felület minél több időt és figyelmet kapjon tőlünk, hiszen ennek alapján kap pénzt a hirdetőktől. Erről tartott előadást Pöltl 

Ákos digitális önvédelem-szakértő az MCC marosvásárhelyi képzési központjában. Az esemény után lapunk kérdéseire is válaszolt. 

[…] A Digitális önvédelem egy projekt, amelyet két-három éve hoztunk létre azzal a céllal, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály 

– azaz a gyermekek és tinédzserek – meg tudja védeni magát, és legyen biztonságban az online térben. […] Mit tehetnek a szülők? 

Fontos, hogy ne akarják ellenőrizni a gyermekeiket, ne kérjék el a jelszavaikat, hogy ők is belépjenek a gyermekek által használt 

felületekre, és ott kutakodni kezdjenek. Ez az életben soha nem működik, hiszen a fiatalok akár több felhasználónévvel is 

rendelkezhetnek egy-egy felületen. Az ellenőrzés helyett próbáljunk nekik olyan tudást és ismeretet adni, amivel képesek megvédeni 

magukat az online térben, és nem válnak áldozattá…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Irodalmi Szalon-est Háy Jánossal és Bartis Attilával 

Május 11-én, szerdán este 7 órától a Spectrum Színházban Irodalmi Szalon-est lvolt Háy János József Attila-díjas és Térey-

ösztöndíjas íróval, költővel, közreműködik Dálnoky Csilla színművész. 12-én, csütörtökön este 7 órakor ugyanott Bartis Attila,  

Marosvásárhelyen született, Térey-ösztöndíjas és Magyarország Babérkoszorúja díjas íróval találkozhatnak az olvasók, és 

megtekinthetik az Amikor című előadást Bogdán Zsolt színművésszel. Mindkét esemény házigazdája és a beszélgetések moderátora 

Juhász Anna irodalmár, akivel az Irodalmi Szalonról és Karavánról beszélgettünk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Az erdélyi szerzőkről szól leginkább a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 

Főleg erdélyi szerzőkről szól majd a 11. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét, de néhány magyarországi bestseller szerző is jelen lesz – 

jelentették be a szervezők szerdai sajtótájékoztatójukon, ahol egy előzetes programot is ismertettek. Összesen 29 könyvkiadó és 

kereskedő lesz jelen a kolozsvári eseményen, amit idén is a tavaly jól bevált formában szerveznek meg a Bánffy-palotában, tehát a 

múzeum első emeleti termeit foglalják majd el a kiadók és a kereskedők, míg az udvaron és a Tonitza-teremben lesznek a 

könyvbemutatók és közönségtalálkozók. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) által szervezett események helyszíne főként a 

Bulgakov Kávézó lesz, és a Vallásszabadság Házában is lesznek események…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Bukarestben szervez fesztivált a Magyar Színházi Szövetség 

Bukfeszt néven Bukarestben szervez színházi fesztivált a Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN), amelynek öt tagszervezete kilenc 

előadást mutat be a fővárosban június 8. és 12. között a belvárosi Odeon Színház nagytermében és stúdiójában – jelentették be 

kedden a szervezők. A Román Színházi Szövetség (UNITER) székhelyén megtartott sajtótájékoztatón Balázs Attila, a MASZÍN 

elnöke ismertette a 2016-ban alakult egyesületet, amely Erdélyben szokta megszervezni a Mafeszt elnevezésű seregszemlét, és nagy 

hangsúlyt fektet a színházak személyzetének továbbképzésére. A szövetségnek tagja a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 

Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, a csíkszeredai Csíki Játékszín 

és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Vélemény: A kétarcú modellértékű jogállam – A bukaresti reformáció köztéri emlékműve 

Múlt szerdán avatták fel Bukarest belvárosában a reformáció köztéri emlékművét, amely a 19. században élt, a több mint 200 éves 

bukaresti magyar oktatást megalapító Sükei Imre református lelkész által építtetett, majd 1959-ben a kommunista hatalom által a 

Palota Terem (Sala Palatului) megépítése miatt lebontott egykori református templom helyén áll. Ionel Stoicescu szobrászművész 

köztéri alkotása már-már csodának is tekinthető, hiszen a megfogyatkozott bukaresti református magyarságnak sikerült 

megvalósítania egyik nagyszabású álmát, amely révén méltó emléket kapott a több mint fél évszázados reformáció…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Kárpátaljai magyar irodalmárok köszöntése Budapesten 

A Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában irodalmárokból, történészekből, művészekből, olvasókból, barátokból álló népes 

társaság gyűlt össze május 10-én, hogy felköszöntse, megünnepelje a 70. életévüket betöltő Füzesi Magda József Attila-díjas költőt 

és a Berzsenyi-díjas Dupka György írót, az MTA köztestületének külső tagját… ” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/digitalis-oenvedelem
https://www.e-nepujsag.ro/articles/irodalmi-szalon-est-hay-janossal-es-bartis-attilaval
https://transtelex.ro/kultura/2022/05/11/kolozsvari-unnepi-konyvhet-bodor-adam-orvos-toth-noemi
http://szabadsag.ro/-/bukfeszt-bukarestben-szervez-fesztivalt-a-magyar-szinhazi-szovetseg
http://szabadsag.ro/-/a-ketarcu-modellerteku-jogallam
https://karpatalja.ma/kultura/karpataljai-magyar-irodalmarok-koszontese-budapesten/


DIASZPÓRA  

Betekintés a Berlini Művészeti Akadémia archívumának magyar gyűjteményébe 

A Berlini Művészeti Akadémia és a Litera irodalmi portál közösen indította útnak új, Black Boxes című sorozatát: az év folyamán 

rendszeresen felnyílnak majd a „fekete dobozok” a Litera olvasói előtt, hogy betekintést engedjenek az Archívum magyar 

gyűjteményébe, Esterházy Péter, Kertész Imre, Konrád György és Nádas Péter írói archívumába…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Karikó Katalinról írt cikket a blogján Bill Gates 

Hosszú cikket írt Karikó Katalinról Bill Gates a Gates Notes nevű blogján vasárnap. A milliárdos szerint a magyar biológus "segített, 

hogy örökre megváltozzanak az oltások". Gates az írását azzal kezdi, hogy a "járvány megszüntetéséhez elengedhetetlen" mRNS-

alapú vakcinák "nem a semmiből jöttek", hanem a kutatók több évtizedes munkájának az eredményei. "Az egyik ilyen kutató Karikó 

Katalin, aki régen meglátta az mRNS-ben rejlő lehetőségeket" - írta Bill Gates. A cikkben bemutatja Karikó életútját, kutatásait és 

küzdelmeit is. […] Gates számára pont ez jelenti a történet legfontosabb tanulságát: soha nem lehet tudni, hogy a különböző 

tudományos áttörések, hogyan alakítják majd a jövőt. Szerinte ezért fontos, hogy nyitottak legyünk az "őrült ötletekre…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

A nácik elleni harcokban elesett magyar honvédekre emlékeztek Zlatá Korunában 

A második világháború végén a nácik elleni harcokban hősi halált halt magyar honvédekre emlékeztek vasárnap a dél-csehországi 

Zlatá Korunában. A helyi önkormányzat, a prágai magyar nagykövetség, valamint a Cseh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetségének (CSMMSZ) képviselői először a Rájov település (ma Zlatá Koruna község része) főterén lévő emlékműnél hajtottak 

fejet a 77 évvel ezelőtti háborús események áldozatai előtt, majd átvonultak a zlatá korunai temetőben lévő cseh és magyar sírokhoz, 

ahol folytatódott a kegyeleti emlékünnepség és a koszorúzás. […] A Český Krumlov városához közeli faluba 1945 áprilisában 

érkeztek a magyar katonák, akiknek nyilas parancsra akkor Nyugat felé kellett visszavonulniuk. A Zlatá Korunába érkezett 

magyarok a 11. magyar lőszerraktár 43 fős őrségét alkották. Ez az alakulat kapcsolatba került a cseh felkelőkkel és együttműködött 

velük…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

http://szabadsag.ro/-/black-boxes-betekintes-a-berlini-muveszeti-akademia-archivumanak-magyar-gyujtemenyebe
http://szabadsag.ro/-/black-boxes-betekintes-a-berlini-muveszeti-akademia-archivumanak-magyar-gyujtemenyebe
https://www.vajma.info/cikk/tudomany/7197/Legyunk-nyitottak-az-orult-otletekre-Kariko-Katalinrol-irt-cikket-a-blogjan-Bill-Gates.html
https://ujszo.com/kulfold/a-nacik-elleni-harcokban-elesett-magyar-honvedekre-emlekeztek-zlata-korunaban

