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Tudománnyal a világ körül videósorozat: Révész Kinga kémikus (Washington D.C) 

Tudománnyal a világ körül - Magyar tudósok az Egyesült Államokban címmel készített videó sorozatot Novák Tamás és Oláh 

Olívia. A "Magyar Tudósok - USA" Youtube csatornán megosztott videók közül a következő: Washington D.C kertvárosában él 

Révész Kinga kémikus. Kutatásiban a stabil izotópok, elsősorban a hidrogén, a szén és az oxigén felhasználásával foglalkozott. 

Tanulmányokat végzett a talajvízben megjelenő metángáz források azonosítására és mennyiségi meghatározására, ami fontos 

ismereteket adott a palagáz kiaknázásának hatásairól is. 12 évig a Washingtoni Magyar Klub elnöke volt, amelyet a II. világháború 

után, többek között Bay Zoltán, Gróf Teleki Géza, vagy Nagy Ferenc volt miniszterelnök neve fémjelzett…” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk > 

Videó: A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács díszülést tartott 

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács díszülést tartott az újvidéki Tudósklubban, miután Kastori Rudolf akadémikust Arany 

János-éremmel tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága. […] Kastori 

Rudolf a Pannon régióban termesztett főbb szántóföldi növények kutatásáért, közéleti szerepléséért, a vajdasági magyar nyelvű 

tudományos és szakmai ismeretterjesztésben való aktív részvételéért. A díjazott elmondta: „Véleményem szerint tudománnyal 

foglalkozni és kutatni, az egy nagy privilégium, különösen annak, aki ezt szereti, és aki ezt életcéljának tekinti. […] A VMAT 

elnöke, Csányi Erzsébet röviden ismertette azt a felterjesztést, amely alapján az MTA határon túli akadémiai bizottságai Kastori 

tanár úrnak ítélték a díjat. Kiemelte, hogy Kastori Rudolf a kezdetektől aktív szerepet játszott szinte minden vajdasági magyar 

tudományos civil szervezetben…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Angol nyelvű konferencia Kolozsváron 

Framing Kinstate Policies: Public Arena and Scholarly Debates. Focus on CEE and Hungary címmel, 2022. május 26-án, 9:00 órai 

kezdettel a Sapientia Egyetem címén (400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii/ Tordai út 4.), B301 előadóhelységben kerül sor az angol 

nyelvű tanácskozásra. A konferenciát Toró Tibor és Kiss Tamás, az MTA köztestületének külső tagjai nyitják meg. A konferencián 

öt panelban hallgathatnak előadást, melynek az alábbi kérdéskört vitatják meg: történeti áttekintés, bilaterális és európai kapcsolatok, 

szekularizáció, a nacionalizmus  megnyilvánulásai, a magyar nemzeti identitás, valamint kerekasztal beszélgetést rendeznek az 

Orbán kormány nemzet politikája Erdélyben és az erdélyi regionális identitás témában…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Megjelent a Terítéken a tudomány! című kötet 

A Momentum Doctorandus 2020 tavaszán felkerült a Magyar Tudományos Akadémia határon túli kutatóműhelyei közé, így 

lehetőségünk nyílt arra, hogy a Domus konferencia- és kiadvány támogatási programjának segítségével megjelentessünk a Kutatás 

a Föld körül... […] Az idei évben újra éltünk a Domus programjának a lehetőségével, így készülhetett el a Terítéken a tudomány. 

Természettudományt mindenkinek! című tudományos kötet. Kiadványunk célja, hogy bemutassuk a természettudományok területén 

kutató fiatal magyar kárpátaljaiak munkáját, ilyen módon segítve a földrajzi és tudományterületi távolságok áthidalását és a 

kárpátaljai magyar tudományosságon belüli kommunikációt. […] A kötet ide kattintva szabadon letölthető…” Forrás: 

Momentumdoctorandus.com: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

 

Román külügy: Magyarország nem formálhat jogot a határon túli magyarok képviseletére 

Péntek este kiadott közleménye szerint a román külügyminisztérium egyik államtitkára Magyarország bukaresti nagyköveténél 

emelt kifogást az erdélyi magánlátogatáson tartózkodó Novák Katalin egy aznapi magyar és angol nyelvű Facebook-bejegyzése 

ellen: […] "Köztársasági elnökként kiemelt feladatomnak tartom az összmagyarság képviseletét, így számomra nincs különbség a 

tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él. A magyar az magyar, s pont". A román külügyminisztérium a nemzetközi jogra 

hivatkozva úgy értékelte: egyetlen állam sem formálhat semmilyen jogot más államok polgáraival kapcsolatban. […] A 

külügyminisztérium nyilatkozata azért meglepő, mert Klaus Iohannis államfő az utóbbi években többször is hasonlóképpen 

fogalmazott azokkal a románokkal kapcsolatban, akik más ország területén élnek. 2016 februárjában: […] A román államnak 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/videosorozat-tudomannyal-a-vilag-korul-112160
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/videosorozat-tudomannyal-a-vilag-korul-112160
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/arany-j%C3%A1nos-%C3%A9remmel-t%C3%BCntett%C3%A9k-ki-kastori-rudolfot_1342388.html
https://szmsz.press/2022/05/23/diszules-kastori-rudolf-kituntetese-alkalmabol/
https://kab.ro/hirek/hir/framing-kinstate-policies-public-arena-and-scholarly-debates-focus-on-cee-and-hungary-1400
http://momentumdoctorandus.com/2022/02/04/megjelent-a-teriteken-a-tudomany-cimu-kotetunk/
https://www.facebook.com/momentumdoctorandus/videos/745031729841943


egyaránt kell szolgálnia az ország határain belül és a határokon kívül élő románokat…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Kisebbségvédelemről és autonómiáról tanácskoztak négy ország magyar alkotmánybírói Sepsiszentgyörgyön 

Kisebbségvédelem, területi és nemzetiségi autonómia és önkormányzati törekvések alkotmányossági gyakorlatáról tanácskozott 

négy ország – Románia,  Magyarország, Szlovákia és Szerbia – alkotmánybíróságainak 9 magyar tagja a hétvégén 

Sepsiszentgyörgyön. Az első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal megszervezett Kárpát-medencei alkotmánybírósági 

konferenciát Puskás Bálint, a romániai alkotmánybíróság volt tagja kezdeményezte és Kovászna Megye Tanácsa, illetve 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata szervezte. […] A tanácskozást köszöntő beszédében Tamás Sándor háromszéki tanácselnök 

rámutatott: Romániai magyarokként prioritás az alkotmányos rend, az a célunk, hogy harminc év után új alkotmány szülessen 

Romániában. Meggyőződésünk, hogy nem módosítani kell a jelenlegi alaptörvényt, hanem újat kell alkotni, azért, hogy tisztázzuk 

végre: Románia milyen ország, hiszen jelenleg a félelnöki rendszer miatt kétpólusú a berendezkedése és ez rengeteg hatalmi vitát 

szül…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Történelmi elégtételt szolgáltatnának a Neamț megyei „horror árvaházban” elhunyt gyermekek emlékének 

1966 és 1990 között csak a Neamț megyei Păstrăveni településen működő intézményben közel 400 gyerek halt meg, feltehetően az 

embertelen bánásmód következtében. […] Két kiskorú földi maradványait exhumáltatta május 12-13. között a kommunizmus bűneit 

vizsgáló intézet (IICCMER), mindketten a súlyos szellemi fogyatékkal élő, “menthetetlen” kategóriába sorolt kiskorúak számára 

fenntartott, kórházként működő păstrăveni-i árvaházban hunytak el a kommunizmus éveiben. […] 1966-ban a romániai diktatórikus 

rezsim a világ egyik legkorlátozóbb pronatalista demográfiai politikáját ültette gyakorlatba. A kikényszerített népességnövelésnek 

pedig egyenes következményeként megnövekedett az anyai és csecsemőhalandóság eseteinek száma, és rengeteg gyermek született 

súlyos fejlődési rendellenességgel. Ezeknek a gyermekeknek ezreit elhagyta a családjuk, így ők állami intézetekbe kerültek…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Kolozsváron is megjelent a „mérnökösködő” hód 

A hód védett állat, ugyanakkor potenciális kihívásokat is jelent, mert úgynevezett konfliktusos faj, károkat is okoz, akárcsak a medve 

– mondta el a Krónikának Hartel Tibor ökológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Környezetmérnöki és Környezettudományi 

Karának oktatója. A kolozsvári ökológust annak kapcsán kérdeztük, hogy a kincses városban, egy Szamos-parti parkban is 

felbukkant a rágcsáló.[…] Nem egyedi esetről van szó, 2020 óta figyelnek meg hódokat a Szamosnak ezen a részén, a múlt hónapban 

a Vágóhíd tér környékén fényképeztek egy, a tömbházak közé is bemerészkedő egyedet. A Romániában szinte teljesen kihalt, majd 

visszatelepített állatfaj valószínűsíthető, hogy valamilyen okból jól érzi magát a kincses városban. […] Kulcsökológiai szereplőről 

van szó, ugyanis a gátak, vízszemek mentén nagyon sok ritka faj is megtelepedhet. Az, hogy megtelepedik-e Kolozsváron, 

nagymértékben függ a városvezetéstől is – magyarázta az ökológus…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az Országos Statisztikai Intézet (és mások) konferenciasorozata Európa védelmében 

A MediaUno Press Group szervezésében Bukarestben – az Országos Statisztikai Intézettel, a Fenntartható Fejlődés Főosztály 

támogatásával – múlt hétfőn az idén nyolcadik alkalommal megtartott konferenciasorozat kezdődött Európa védelmében témával. 

[…] Borbély László államtanácsos, a kormány Fenntartható Fejlődés Főosztályának koordinátora a fejlesztési lehetőségekről és a 

vezetés megerősítésének szükségességéről beszélt: „Mint házigazda szeretném elmondani, örömömre szolgál, hogy a meghívottak 

ilyen nagy számban elfogadták a felkérést, és hogy ma a társadalom minden rétege a legmagasabb szinten képviseltette magát. […] 

A konferenciasorozat május 27-ig tart. A szinte naponta tartandó előadások kiemelt témái: energia, oktatás, egészségügy, 

demográfia, digitalizáció, ipar és befektetések…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kötet: M. Lezsák Gabriella: László Gyula, a régészprofesszor kolozsvári éveiről 

Megszólalt a héten a Magyar Nemzetben M. Lezsák Gabriella és interjút adott Rácz Andrásnak, annak apropóján, hogy a napokban 

jelent meg László Gyula kolozsvári évei című könyve. Kettőjük beszélgetéséből kiderült: a múltunkról alkotott mai felfogásunk 

kialakulásában döntő szerepet játszó iskolateremtő régészünk életpályájának meghatározó állomása volt Kolozsvár, ahol 1940 és 

1949 között előbb, mint egyetemi tanár és az Erdélyi Tudományos Intézet régészeti szakosztályának irányítója, majd a Bolyai 

Egyetem régészeti tanszékének vezetőjeként dolgozott, amíg a kommunista román hatalom el nem távolította onnan. Az interjúban 

a szerző, aki maga is régész, elmondja: a zseniális professzor, azzal hogy felismerte a néprajzi és archeológiai hagyaték 

összefüggéseit, a legtöbbet tette a magyar történettudományban a régészeti néprajz kutatási módszer meghonosításért…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

 

http://szabadsag.ro/-/roman-kulugy-magyarorszag-nem-formalhat-jogot-a-hataron-tuli-magyarok-kepviseletere
https://kronikaonline.ro/belfold/kulugyi-kettos-merce-iohannisnak-szabad-novak-katalinnak-nem
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https://www.e-nepujsag.ro/articles/konferenciasorozat-europa-vedelmeben
https://maszol.ro/kultura/Laszlo-Gyula-a-regeszprofesszor-aki-atirta-a-magyar-multat


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Mikós tanárok síremlékeit gondozza az iskola alapítvány 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Alapítvány már az elmúlt években több utód nélkül maradt egykori tanár sírhelyét is 

felújította, gondját viselte a vártemplom mögötti kopjafasornak – idén folytatni kívánják ilyen jellegű tevékenységüket. Keresztes 

László, a kollégium volt aligazgatója, az alapítvány elnöke ismertette: tavaly Sztakics Éva, a Székely Mikó Kollégium igazgatója 

Demeter Lajos helytörténész segítségével kezdeményezte, hogy pályázati úton bővítsék ezt a tevékenységet…” Forrás: 3szek.ro: 

teljes cikk > 

Könyvbemutató: Társadalmi folyamatok a divat tükrében 

Keszeg Anna divatkutató, egyetemi tanár Divat-újratervezés. A kortárs divat médiaműködései című könyvét mutatják be május 23-

án, hétfőn 19 órától Kolozsváron a Planetáriumban. Az író beszélgetőpartnere Biró Annamária egyetemi adjunktus, az MTA 

köztestületének külső tagja lesz. Hét év divattal kapcsolatos tanulmányait gyűjtötte össze Keszeg Anna Divat-újratervezés – A 

kortárs divat médiaműködései (Esettanulmányok) címmel a METU Teória sorozat harmadik köteteként megjelent könyvében. Az 

izgalmas divatillusztrációkat is tartalmazó kötetben a divat jelenségének vizsgálatán keresztül a társadalmi folyamatok kerülnek 

előtérbe…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kitüntették Gergelyné Tőkés Erzsébetet, a Házsongárd Alapítvány igazgatóját 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki szerdán délután Gergely Istvánné Tőkés Erzsébetet, a Házsongárd Alapítvány 

igazgatóját születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmával. […] A Református Kollégium dísztermében megtartott ünnepségen 

bemutatták a Beszél a kő című emlékalbumot is, amely az alapítvány tevékenységét tükrözi, a kiadványt Sipos Dávid, az alapítvány 

titkára ismertette. Az ünnepelt munkásságát Gaál György helytörténész, az MTA köztestületének külső tagja méltatta. […] „A 

leghíresebb erdélyi temetőt menti meg a magyarság számára…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Videó: A parlament meghosszabbította a hadiállapotot és a mobilizációt 

Az ukrán parlament 90 napra, augusztus 23-ig hosszabbította meg a Ukrajnában a hadiállapotot valamint az általános mobilizációt, 

közölte Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő Telegram csatornáján, számolt be az Ukrinform. Az erre vonatkozó 

törvénytervezetet Volodimir Zelenszkij elnök nyújtotta be a törvényhozó testületnek. A dokumentumot 315 képviselő támogatta. A 

törvény értelmében a mobilizáció mértékét és annak ütemtervét az ukrán Fegyveres Erők vezérkara határozza meg. […] Aki katonai 

kiképzésben részesült, és megkapta a behívót a hadseregbe, annak nincs esélye megúszni – ezt mondta Badó Zsolt, a Kárpátalja 

hetilap szerkesztője egy interjúban. Aki kapott valamilyen katonai kiképzést, azt már elkezdték erőszakosan begyűjteni. […] Sokan 

tapasztalhatják, hogy bár orvosi igazolással rendelkeznek a katonai szolgálatra való alkalmatlanságról, mégsem léphetik át az 

államhatárt… ” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Akkreditálták a Rákóczi-főiskola három szakjának mesterképzését 

Sikeresen zárult az angol nyelv és irodalom, a matematika, valamint a tanítói szakirányú mesterképzések akkreditációja is a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. […] Az Ukrajnában minősítést végző Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség (НАЗЯВО) a maximálisra, öt évre akkreditált valamennyi képzést. „Elismerték azt, hogy a főiskola belső 

minőségbiztosítási rendszere megfelel az eljárásoknak, hogy az oktatóink, az infrastruktúra minden követelménynek eleget tesz, és 

azt is elismerték, hogy az a képzési tartalom, amit az intézmény a hallgatók felé közvetít, az korszerű, modern és olyan képesítést 

ad a fiataloknak, amely versenyképes. Nos, ha ebbe belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy ez az akkreditáció mindenképpen 

elismerés annak a szakmai munkának, amely a főiskolán zajlik” – mutatott rá Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, az MTA 

külső tagja, hozzátéve: „Nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben részt vett… ” Forrás: Tv21ungvar.tv: 

teljes cikk > 

Koszorúzással emlékeztek a zászlóbontásra Mezőváriban és Beregszászban 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) csendes koszorúzást 

szervezett a Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentő zászlóbontás egykori helyszínein, Mezőváriban és Beregszászban május 21-

én… ” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Tankönyv: Hidrobiológia 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola újabb kiadványa egyetemi képzésben részt vevő biológushallgatók számára nyújt 

rendszerezett szaktárgyi ismereteket hidrobiológia tárgyból. A kötet gazdagon illusztrált formában öleli fel a hidrobiológia, valamint 

https://www.3szek.ro/load/cikk/149938/mikos-tanarok-siremlekeit-gondozza-az-iskola-alapitvanya
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http://szabadsag.ro/-/magyar-allami-kituntetes-gergelyne-tokes-erzsebetnek-a-hazsongardi-alapitvany-igazgatojanak
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https://karpathir.com/2022/05/22/karpataljai-magyar-ujsagiro-nincs-hova-bujni-a-behivo-elol/
https://karpatalja.ma/sorozatok/a-jogasz-valaszol/atlephetik-e-a-hatart-az-alkalmatlanna-nyilvanitott-hadkotelesek/
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

rokon tudományterületeinek ismeretanyagát, ukrajnai és kárpátaljai aktualitások, sajátosságok kiemelésével, példák bemutatásával. 

A kiadványt az MTA Domus Kuratóriuma támogatta, szerzői: Kolozsvári István – Dévai György – Kohut Erzsébet, az MTA 

köztestületének külső tagja… ” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: Az oktatás és az iskolahálózat modernizációja Ugocsában 

Orbán László, a Nagyberegi Református Líceum pedagógusa, jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Disszertációjában a kutató Ugocsa történelmével foglalkozik, amiből most 

egy kis ízelítőt kaphatnak a Kárpáti Igaz Szó tudománynépszerűsítő rovatában. Legutóbb átfogó írásban taglalta Ugocsa történelmét 

a „boldog békeidőkben” (1890–1914), most pedig az oktatás szemszögéből mutatja be a korszakot. […] Mennyire volt jellemző az 

iskolába járás? Az iskolába járó tankötelesek aránya az Északkeleti-Felvidék vármegyéiben a 20. század elején egy viszonylag 

széles skálán mozgott, hiszen magában foglalta a Máramaros vármegye országos utolsó helyétől (42%) az inkább a középmezőnybe 

tartozó Ugocsa 66%-os mutatóját is, ami azt jelenti, hogy a tanköteles gyerekek valamivel több mint a fele járt iskolába… ” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

 

A háromciklusos rendszer bevezetése a szlovákiai magyar iskolahálózatra kisebb földrengésként hathat 

Januárban mutatta be az oktatási tárca az új Állami Oktatási Program vázlatát, amely a 21. század követelményeire reagálva 

reformálná meg az oktatás tartalmát, és vele együtt az ismeretek megszerzésének a módját. A számos változás mellett az egyik 

legjelentősebb váltás az lenne, ha az alsó és felső tagozat helyett a tananyagot három ciklusra bontva ütemeznék be. Első osztálytól 

a harmadikig tartana az első ciklus, a bevezetés az írásba-olvasásba, a negyedik és az ötödik évfolyamból állna a második ciklus, az 

írás-olvasás alapjainak elsajátítása, a maradék évfolyamok, vagyis a hatodiktól a kilencedik osztályig jelentenék a harmadik, a fejlett 

műveltség ciklust…” Forrás: Dennikn.sk: teljes cikk > 

A létszámkorlátozás nem kedvez a népszerű középiskoláknak 

A héten lezárultak a középiskolai beiratkozások. Az idén körülbelül 40 ezer kilencedik osztályos tanuló tett felvételi vizsgát 

valamelyik középiskolába vagy gimnáziumba, illetve nyolcéves gimnáziumba május 2-án és 9-én. Ebből mintegy 3600 diák választ 

magyar tannyelvű középiskolát. Két népszerű komáromi oktatási intézmény igazgatóját, Andruskó Imrét és Vetter Jánost kérdeztük 

az idei beiratkozásokról. Mindketten azt mondják, a létszámkorlátozás nem kedvez a népszerű középiskoláknak. [...] A magyar 

iskolába jelentkezőknek a szlovák nyelv és matematika mellett anyanyelvükből is kellett tesztet írniuk. Emellett pontozták a 

monitoreredményeket, a bizonyítványt és a versenyeredményeket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Jubilál a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 

Nehéz helyzetben alakult meg a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, több mint 25 évvel ezelőtt. A szervezet május 21-én 

ünnepelte megalakulásának évfordulóját, egyben tisztújító közgyűlést is tartottak, amelyen ismételten megválasztották Mézes 

Rudolfot elnöknek. [...] Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke beszédében elmondta: mindkét 

szervezet az itt élő magyarság anyanyelvi képzése fölött őrködik, az oktatók, a szülők és a tanulók érdekeit is képviselik. [...] Fodor 

Attila, a Comenius Pedagógia Intézet igazgatója arról beszélt, azért merült fel a magyar szülői szövetség létrehozásának gondolata, 

mert tenni kellett valamit iskoláink érdekében a Slavkovská-féle érában…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Gyászhír: Halász György, kultúraszervező helytörténész 

Halász György május 15-én hajnalban távozott az élők sorából. [...] 1949. augusztus 4-én született Kassán. A Magyar Tannyelvű 

Gépészeti és Energetikai Középfokú Ipariskolában szerzett érettségi után (1968) a Kassai Műegyetemen helyezkedett el, ahol 

nyugdíjba vonulásáig dolgozott (2016). Legértékesebb munkája éppen a Rozália temetőnek a feldolgozása volt, mely 2013-ban 

jelent meg a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma felkérésére és támogatásával. Az 504 oldalas 

kétnyelvű könyv, A Szt. Rozália temető Kassa öt év gyümölcse. [...] 1992 októberében megalakította a HITT-et, melynek elnöke és 

motorja maradt haláláig. Ennek céljai között főleg a magyar vonatkozású emlékek, emlékhelyek megőrzése, megóvása szerepelt. A 

Társaság 26 éves fennállása során kb. 20 publikációt jelentetett meg a városról, annak történelmi eseményeiről, egyházi emlékeiről 

és feledett személyiségeiről…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

https://karpatalja.ma/kultura/konyvajanlo/konyvajanlo-hidrobiologia/
https://kiszo.net/2022/05/22/az-oktatas-es-az-iskolahalozat-modernizacioja-ugocsaban-1890-1914/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2859143/a-haromciklusos-rendszer-bevezetese-a-szlovakiai-magyar-iskolahalozatra-kisebb-foldrengeskent-hathat/
https://felvidek.ma/2022/05/kozepiskolai-beiratkozasok-a-letszamkorlatozas-nem-kedvez-a-nepszeru-iskolaknak-nincs-nyertese-ennek-az-elkepzelesnek/
https://felvidek.ma/2022/05/jubilalt-a-szulok-szovetsege/
https://felvidek.ma/2022/05/halasz-gyorgy-is-elment/
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Előadás: Kemény volt a „naszvadi” honfoglalók élete 

Tóth Gábor, az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense döbbenetes képet festett a Nyitra folyó menti város határából előkerült 

csontok alapján: az életmód, a fizikai igénybevétel és a betegségek miatt gyakorta csak nagyon rövid ideig éltek a honfoglaló 

közösség tagjai. A szakember a Komáromi Napok keretébe illeszkedő „Komáromi mérföldkövek” c. konferencián adott elő. A 

naszvadi részletek előtt vázlatosan kontextusba ágyazta a témát. [...] A források alapján 902 körülre tehető a mai Komárom 

környékének benépesülése.Éry Kinga 1994-es úttörő munkája nyomán pedig elmondta, az eltérő embertani jellegek alapján 

azonosított öt csoport közül Naszvad környékén az E karakterrel jelölt csoport élt. Ezek koponyája kifejezetten szélesnek bizonyult, 

az europo-mongoloidok aránya pedig legalább 40% volt köreikben – egyúttal a Dontól keletre eső, részben európai, részben ázsiai 

füves puszta vaskori népcsoportjaival mutatnak hasonlóságot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

L. Simon László előadása Kassán 

A múzeumok világnapja alkalmából L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója tartott előadást Múzeum és kultúra 

címmel Kassán.Az esemény a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vendégoktatók a magyar kultúráért programja keretében 

valósul meg Magyarország kassai főkonzulátusa szervezésében. L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 

elmondta, sokat gondolkodik azon, hogy a gyorsan változó világban a múzeum miképp tudja érvényesen megszólítani az 

embereket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Az első világháború bajsai vonatkozásait dolgozták fel egy kötet erejéig 

Feldolgozták Bajsa első világháborús történetét. A könyv a település első világháborús katonai eseményeit, valamint Bajsa történetét 

dolgozza fel a kezdetektől a trianoni békeszerződésig. A szombaton megtartott könyvbemutatóval folytatódott a Délvidék és az első 

világháború rendezvénysorozata is egyben. […] A Mire a falevelek lehullanak… - Bajsa a nagy háborúban (1914 – 1918) című 

kötet bemutatója előtt Cesznak Arnold Hol vagyunk - Bajsa történelmének rövid áttekintése; Fejős Sándor, a Szegedi 

Tudományegyetem professzora Társadalmi egyesületek a délvidéken a 19 és 20. század fordulóján címmel; Tomik Nimród pedig 

Topolya társadalmi élete az első világháború idején címmel értekezett. A kötetet a kutatás vezetői, Kocsis Antal és Kocsis Éva, 

valamint a szerzők, illetve a kutatás résztvevői Cesznak Arnold, Damján Zsolt, valamint a kiadvány szaklektora és szerzője, Molnár 

Tibor levéltáros mutatták be…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: Élhetek az arcodon? 

Ladik Katalin Élhetek az arcodon? című kötetének szerb nyelvű kiadását mutatták be pénteken este az újvidéki Kortárs Művészeti 

Múzeumban. A könyvet Vickó Árpád fordította. A multimediális önéletrajzi ihletésű kötetben a magyar avantgárd kiemelkedő 

alakjának három alteregója szólal meg. Három nő: a Szerkesztőnő Budapesten, a Művésznő és az Üvegezőnő Újvidéken azonos 

nevet viselnek. Ez a tény meghatározza mindhármuk életét. Kezdetben nem tudnak egymás létezéséről, azonban fokozatosan 

egymást keresztezi életük csillagpályája…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Uri Ferenc Szerémség története című könyvét mutatták be Maradékon 

A rendezvényen Berta Zoltán, a Petőfi Sándor ME ügyintézője mondott köszöntőbeszédet. […] Ez a kötet az identitásunk jelképe, 

a régmúlt idők eseményeiről, Szerémségről és azoknak az embereknek az életéről, munkájáról, harcairól és gondolkodásáról szól, 

akik sok ezer évvel ezelőtt éltek Szerémségben - mondta Berta Zoltán. […] Az ilyen és ehhez hasonló könyveknek fontos 

közösségmegtartó ereje van, mondta Bordás Győző, a kötet szerkesztője: „A tanár úr, ezt tudni kell, 95 éves, úgyhogy nem is lehet 

jelen, mert ágyban fekvő beteg, de örömünkre szolgál, hogy ez a könyv megjelent, és én komoly helytörténeti munkának tartom. 

Ugyanis rengeteg irodalmat lapozott föl és idézett is sokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Szerémségről magyar nyelven ilyen 

jellegű könyv most jelenik meg először…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Képes üzenetek a múltból  

A magyarkanizsai Vajdasági Kutatóközpont Egyesület kiadásában 2020-ban jelent meg Fejős Sándor, Forró Lajos és Molnár Tibor 

könyve, ám a koronavírus-járvány miatt csak most mutatták be a kiadványt a József Attila Könyvtárban. 83 képeslap meséli el a 

történelmet, melynek megértését segíti a szerzők-szerkesztők három tanulmánya: A Délvidék történeti vázlata 1867—1920 Politikai 

és társadalmi változások a két világháború között Délvidéken. A két világháború közötti délvidéki magyar nyelvű sajtó helyzete az 

1941-es impériumváltásig), Pillanatképek Bácska 1945–45 közötti történetéből címmel. […] Kettős funkciója van a könyvnek: 

https://ujszo.com/regio/kemeny-volt-a-naszvadi-honfoglalok-elete
https://ma7.sk/tajaink/muzeum-es-kultura-l-simon-laszlo-eloadasa-kassan
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15200/Az-elso-vilaghaboru-bajsai-vonatkozasait-dolgoztak-fel-egy-kotet-erejeig.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bemutattak-bajsa-nagy-haboruban-cimu-kotetet
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%A9lhetek-az-arcodon_1342520.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szeremseg-tortenete
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AUSZTRIA 

 

HORVÁTORSZÁG 

egyrészt a képeslapok által a legfontosabb az emlékezetkultúra ápolása, másrészt a három tanulmány az impériumváltásokkal terhelt 

Délvidék meghatározó időszakait tárgyalja, egy szintézist ad az Osztrák—Magyar Monarchia délvidéki területén levő városokról, 

régiókról, és megtalálhatóak a könyvben a vallási, nemzetiségi és egyéb statisztikák is…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

A Juhász Erzsébet Könyvtár Vendégségben itthon című programsorozatának vendége: Terék Anna, költő 

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár Vendégségben itthon című programsorozata keretében időről-időre a Topolyán, illetve a 

topolyai község területén született, de később külföldre került művészek, kutatók, kreatív emberek vendégeskednek, vallanak 

életükről, pályájukról, a szülőföldhöz fűződő viszonyukról. Ezúttal Terék Anna, Budapesten élő topolyai születésű költő, drámaíró, 

pszichológus volt a vendég, ő mesélt új kötetéről, a jövő héten az Újvidéki Színházban bemutatásra kerülő drámájáról, munkájáról, 

terveiről. A szerzővel Berényi Emőke beszélgetett. […] Elsőként az elszakadásról, az idő- és térbeli távolságról, ennek elviseléséről 

volt szó…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Magyar kulturális kavalkád a Praterben 

Május 21-22-én, egész napon át várta az osztrák és magyar érdeklődőket az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala a Praterben 

az AchtUngarn fesztiválra. A látogatók betekintést kaptak a magyar folklór, a művészet, a tudomány, történelem és a sport világába. 

Az AchtUngarn fesztivál már az első napon is sok látogatót vonzott a Praterben található Spenadlwiese helyszínre. A Kerekasztal 

14 tagegyesülete már hosszú ideje szerette volna, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényen mutatkozzanak be, ahol egy helyszínen 

ismerkedhetnek meg a magyar tradíciókkal az osztrákok is – mondta Mentsik Szilvia, aki 2019-ben vette át az Ausztriai Magyar 

Szervezetek Kerekasztalának elnökségét…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

50 éves a Lendvai Nemzetközi Művésztelep 

Május 18-án, a múzeumok nemzetközi napján nyitották meg a Lendvai Nemzetközi Művésztelep 50. évfordulója alkalmából 

rendezett retrospektív kiállítást. Az egybegyűlteket Baumgartner Dubravko, a Galéria-Múzeum igazgatója, Király Ferenc és Gerič 

Ferenc egykori múzeumigazgatók, a művésztelep létrehozói és vezetői, valamint Pisnjak Atilla, a kiállítás kurátora köszöntötte. A 

kiállítás, amely az eddigi 49 művésztelep válogatott alkotásait – festmények, kisplasztikák – mutatja be, Koncut Ivan, Lendva 

Község ideiglenesen megbízott polgármestere nyitotta meg…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: A Lendvai Egyetemisták Klubja 

A Lendvai Egyetemisták Klubjának egyik leglátványosabb rendezvénye az Egyetemista Bográcsfeszt, amelyet kétévnyi kihagyás 

után idén ismét megszerveztek Mariborban. A lendvai Krajcsis Áronnal, a klub elnökével beszélgettünk. […] Melyek a klub fő 

feladatai? „Fő feladatunk, hogy bevonjuk a fiatalokat a társadalmi életbe, és hogy itt maradjanak Lendván, ne menjenek külföldre 

[A beszélgetés 04:45-től]…” Forrás: Rtvslosi.slo: teljes cikk > 

  

Interjú: Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke 

Mi lesz az első feladata a muravidéki magyarok újraválasztott parlamenti képviselőjeként?Nálunk van egy olyan parlamenti praxis, 

hogy a két őshonos képviselő a mindenkori kormánnyal egy együttműködési megállapodást köt. Szeretném, ha ez most is 

megszületne. És azt is, hogy ebben a megállapodásban olyan projektek szerepeljenek, amelyek biztosítják a muravidéki magyar 

közösségnek, a teljes térségnek a fejlődését új munkahelyek teremtésével, új programok bevonásával. Mi jellemzi a muravidéki 

magyarságot? A muravidéki magyarság, a horvátországi magyarsághoz hasonlóan, az egyik legkisebb határon túli közösség. 

Mennyit számít ezeknek a közösségeknek az együttműködése? – Én azt hiszem, nagyon fontos, különösen nekünk, a két legkisebb 

régiónak, hogy az elmúlt években sikerült úgymond nagyobb tekintélyt szereznünk a Kárpát-medencei magyar közösségek körében. 

[…] Mi jelenleg a legfontosabb aktualitás a muravidéki magyarság számára, ami feladatként Önök előtt áll?…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Kisebbségi önkormányzati tapasztalatcsere Siklóson 

Eszék város magyar kisebbségi önkormányzatának a tagjai a hétvégén Siklósra látogattak, hogy megismerkedjenek az ottani horvát 

önkormányzat tagjaival és tevékenységével…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >      
            Összeállította: Bóna László  

https://www.hetnap.rs/cikk/Kepes-uzenetek-a-multbol-39727.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15198/A-vajdasagi-lelek-a-topolyaisag-ertoje.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3157467/
https://nepujsag.net/kultura/12348-50-%C3%A9ves-a-lendvai-nemzetk%C3%B6zi-m%C5%B1v%C3%A9sztelep50-%C3%A9ves-a-lendvai-nemzetk%C3%B6zi-m%C5%B1v%C3%A9sztelep.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/hetvegi-randevu/ismerd-meg-a-lendvai-egyetemistak-klubjat/628167
https://kepesujsag.com/a-21-szazadban-a-nemzetisegi-politikat-nem-szabad-mar-csak-a-nyelvi-szinteknek-es-jogoknak-a-gyakorlati-hasznalatara-vedelmere-alapozni-interju-horvath-ferenccel-a-muravideki-ma/
https://kepesujsag.com/kisebbsegi-onkormanyzati-tapasztalatcsere-sikloson/

