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Tudománnyal a világ körül videósorozat: Nagy György, nyelvész (Albany) 

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: Nagy György nyelvész és 

közgazdaságtan tanár, 1964 óta él New York állam fővárosában, Albanyban. 1968-óta a Hudson Valley Community College tanára. 

Bár angolul autodidakta módon tanult meg, jó néhány szótárat írt, valamint több mint ezer magyar nótát fordított le angol nyelvre. 

Doktori értekezését Molnár Ferencről írta – német nyelven, már az Egyesült Államokban. Emellett egész életében aktívan sportolt, 

az amerikai súlyemelő szövetség alelnöke volt…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Magyar Tudomány 2022/06 száma 

Andrássy György vendégszerkesztésében jelent meg a Magyar Tudomány Az érvek szerepe a nyelvi jogok nemzetközi 

elismerésének erősítésében (Role of Arguments in Strengthening International Recognition of Language Rights) címet viselő 

tematikus összeallítása. A számban helyet kapott Kardos Gábor, A kisebbségi nyelvi jogok szükségessége […] ;  Tolcsvai Nagy 

Gábor a Kárpát-medencei magyar nyelvközösség őshonos státusa […]; Fiala-Butora János Mit védenek a nyelvi jogok? […] 

valamint Andrássy György A nyelvszabadság mint részben területhez kötött emberi jog és a kisebbségi nyelvi jogok című cikke 

is…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk >  

Videó: 25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - összefoglaló 

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éve alatt 91 alkalommal részesült romániai kutató a rangos ösztöndíjban. Az évforduló 

alkalmából 2022. május 12-13. között jubileumi konferenciát szervezett a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyen részt vett 

Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja is. A konferencia első részében kerekasztal-

beszélgetésre került sor, ennek keretében volt Bolyai ösztöndíjasok beszéltek arról, hogy hogyan értékelik a Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíj szerepét és hatását a kutatói munkájukra, illetve hogy milyen szerepe volt az ösztöndíjnak a szakmai karrierjük 

alakulásában. […] A konferencián 20 előadás hangzott el, ezeket élő közvetítésben követhették az érdeklődők, és a felvételek utólag 

is megtekinthetők…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Konferencia: Erdélyi médiajelentés 2022 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottságának szervezésében 2022 június 17-én, 9:0 

órai kezdettel kerül sor az Erdélyi médiajelentés 2022 című konferenciára. Az esemény helyszíne a KAB székháza (Ion Ghica utca 

12. szám, Kolozsvár), az előadások után a szervezők könyvbemutatót tartanak a szakbizottsághoz kapcsolódó 

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

  

Tanügyi pályaalkalmassági vizsga továbbra is magyar nyelven 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a tartományi gazdasági titkár, valamint a Tartományi Foglalkoztatási Szolgálat igazgatója 

együttműködési szerződést írt alá Újvidéken. Ennek értelmében továbbra is elvégezhető magyar nyelven a tanügyi dolgozók 

pszichofizikai pályaalkalmassági vizsgálata. […] Snežana Sedlar igazgató, Tartományi Foglalkoztatási Szolgálat: Már tízedik éve 

a pedagógusok pályaalkalmassági vizsgálata magyar nyelven is megoldható Vajdaság egész területén. Ez a program kiválóan 

működik, és a mai együttműködési szerződés ennek a folytatását garantálja. […] A vizsgálatkor figyelembe veszik a magyar nyelvi 

és kulturális sajátosságokat, és egy nem verbális intelligenciatesztből, egy személyiségi tesztből, valamint egy magyar nyelvű 

beszélgetésből áll…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Megkezdte működését a nemzetek közötti viszonyügyi tanács Szabadkán 

A többnemzetiségű önkormányzatokban törvényes kötelezettség a nemzetek közötti viszonyügyi tanács működtetése, Szabadkán 

ez a testület csaknem tizenöt évig nem létezett. E mulasztást pótolva a városi képviselő-testület februárban teremtette meg a jogi 

kereteit a tanács megalakításának, az áprilisi városi képviselő testület ülésen pedig a tagokat is kinevezték. A testületben a szerb 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/videosorozat-tudomannyal-a-vilag-korul-112160
https://mersz.hu/magyar-tudomany-202206
https://kab.ro/hirek/hir/25-eves-a-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-aftermovie-1406
https://www.youtube.com/channel/UCc51kZmMLbz-iZDIzydHbyg/videos
https://kab.ro/hirek/hir/erdelyi-mediajelentes-2022-1405
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/p%C3%A1lyaalkalmass%C3%A1gi-vizsga-magyar-nyelven_1345422.html
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nemzetet ketten, míg a kisebbségeket nyolcan képviselik. A magyar közösséget négy, a horvát, a bunyevác, a roma és a montenegrói 

nemzeti közösséget egy-egy hely illeti meg. A tanács munkájával ahhoz igyekszünk hozzájárulni, hogy Szabadka kulturálisan 

sokszínűbb, élhetőbb város legyen a nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek számára − emelte ki Lulić Márki Anna, a testület 

elnöke. Emellett ez a testület eljárást tud indítani az alkotmánybíróságnál is… […] Sok témában alkothat véleményt a tanács, ilyen 

például a város költségvetése, az olyan pályázatokat érintő döntések, […] ilyen volt például a nemrégiben felavatott három köztéri 

szobor kérdése is…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Ízig-vérig kerámia 

Megnyílt Nemes Fekete Edit kerámiaművész tárlata Magyarkanizsán, a Dobó Tihamér Galériában, ahol a kiállítás megnyitóját 

összekötötték a művész monográfiájának bemutatójával is, mely kötet a közelmúltban jelent meg a Forum Könyvkiadó jóvoltából. 

A beszélgetésen jelen volt Nemes Fekete Edit kerámiaművész, Kishegyes díszpolgára, Ninkov K. Olga szerző, a Szabadkai Városi 

Múzeum művészettörténésze, az MTA köztestületének külső tagja és Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója. […] A 

beszélgetést Ninkov K. Olga művészettörténész indította. Elmondta, hogy már régóta készültek erre a könyvre Virág Gáborral és 

Nemes Fekete Edittel, s különösen fontosnak tartották, hogy Magyarkanizsán is bemutathassák, hiszen a városka már a XVIII. 

században fontos kerámiaközpont volt…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Videó: Kétnyelvű versesköteteket mutattak be Szabadkán 

Bemutatták Turczi István: Üresség-Praznina, valamint Zoran Bognar Novi Čovek-Új ember című kétnyelvű verseskötetét a 

Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében. A kötetek Fehér Illés fordításában jelentek meg. Az Üresség egy speciális kötet, 

tulajdonképpen egy vers, egy verskönyv. Egy nagyon személyes hajnaltól-hajnalig szóló történet. […] Turczi István, szerző: „Ez 

egy nagy lélegzetű vers…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Kucor Tamara művészettörténész 

Kucor Tamara művészettörténész, a Szabadkai Kortárs Galéria kurátora a 2021-ben nyújtott kiemelkedő alkotásáért és figyelemre 

méltó tevékenységéért Dr. Bodrogvári Ferenc-díjban részesült. Ez az elismerés a negyven év alatti fiatal alkotóknak szól, akik most 

kezdik igazán kibontakoztatni a szárnyaikat, tevékenységükkel pedig öregbítik Szabadka város hírnevét. A fiatal kurátor 

tanulmányairól, a pályakezdésről és a további tervekről is beszélt a lapunknak adott interjúban. […] Szerettem a történelmet is, meg 

az irodalmat is. Ez a három tantárgy irányított arra, hogy művészettörténetet tanuljak. Volt bennem félelem, hogy a művészettörténet 

nem lesz kifizetődő, vagy nem kapok majd állás…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Köszöntés és konferencia: Kónya Sándor, a zenélő ember 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság Kónya Sándor csókai néprajzkutatót, versénekest köszöntötte 70. születésnapja alkalmából. Az 

eseményt a társszervező, a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában tartották meg. Az ünnepélyes megnyitón 

az egybegyűlteket Kiss Tóth Erika, az egyesület elnöke köszöntötte, a helyi Jovan Popović Általános Iskola elsős diákjai 

gyermekjátékokat adtak elő Hudák Edit osztálytanító felkészítésében. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

elnöke és Kobrehel Éva, a Csókai Művelődési és Oktatási Központ igazgatója is gratulált Kónya Sándornak, majd a néprajzi társaság 

nevében Silling István méltatta az ünnepeltet. […] Kónya Sándor tiszteletére néprajzi konferenciát is szerveztek, melynek minden 

előadása kötődött valamilyen formában a zenéhez…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Múltidéző: Régi, zombori fotóamatőrök 

A fényképezés a XIX. század utolsó negyedében a technika fejlődésével és a könnyen kezelhető, viszonylag kisméretű 

fényképezőgépek megjelenésével vidékünkön is népszerű lett: amatőrök hobbija és kedvtelése. […] Nos, az amatőr fotografálás 

divatja, mondhatnánk, hóbortja a XIX. század végén és a XX. század legelején tájainkat is elérte. […] Ismereteink szerint 

vidékünkön az elsőt az újvidéki fotóamatőrök alakították meg 1901-ben, Bruck Ferenc polgári iskolai igazgató 

kezdeményezésére…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

Kormányfő: Nem lehet tovább halogatni Románia schengeni övezethez való csatlakozását 

Románia schengeni övezethez való csatlakozását nem lehet tovább halogatni, mivel az ország megfelel az ehhez szükséges technikai 

kritériumoknak – hangsúlyozta Nicolae Ciucă kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke az Európai Néppárt (EPP) 

https://www.hetnap.rs/cikk/Megkezdte-mukodeset-a-nemzetek-kozotti-viszonyugyi-tanacs-39814.html
https://www.hetnap.rs/cikk/izig-verig-keramia-39834.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/ketnyelvu-verseskoteteket-mutattak-be-szabadkan
https://www.hetnap.rs/cikk/Hivatasa-a-muveszet-39808.html
https://www.hetnap.rs/cikk/A-zenelo-ember-39824.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Regi-zombori-fotoamatorok-39862.html


kongresszusán tartott beszédében kifejtette: […] „Románia tíz éve vár a schengeni térséghez való csatlakozásra, és úgy gondoljuk, 

hogy ez a döntés nem halogatható tovább…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Csíksomlyói búcsú ismét hagyományosan, járványügyi korlátozások nélkül  

Két év után idén ismét hagyományos keretek között, azaz járványügyi korlátozások nélkül tarthatják meg a fogadalmi búcsút 

Csíksomlyón. Az idei év különlegessége ugyanakkor, hogy a magyarság legnagyobb szakrális ünnepe éppen a nemzeti összetartozás 

napjára esik – tekintettel a különleges egybeesésre, Csíksomlyó és általában Erdély idén kiemelt helyszíne lesz a nemzeti 

összetartozás napi rendezvényeknek, amelyek egy része a Tamási Áron emlékév alkalmából a Farkaslakán született íróhoz 

kapcsolódnak. […] Idén először román fordításban is hallgatható lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsún bemutatott szentmise 

valamennyi eleme, az ünnepi szónok prédikációját is beleértve…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Együtt a Bolyai iskola fennhatósága alatt 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum 

diákjai, akik így a szintén magyar tannyelvű iskolában fejezik be az idei tanévet, és a következőt is ott kezdik – olvasható a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi szervezetének közleményében. […] „A következőkben 

szakpolitikusainkkal, az egyházzal és a helyi tanács RMDSZ-frakciójával közösen újból létrehozzuk az iskolát. Bízom benne, hogy 

mielőbb megkapjuk a legfelsőbb bírósági döntés megindokolását, és tudni fogjuk, hogy milyen irányba kell elindulnunk – szögezte 

le Kovács Mihály Levente…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >  

SepsiBook: Megjelent Veress Dániel színháztörténete 

Húsz évig volt a magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa, és szomorúan látta akkoriban, hogy 

kedvenc színházának, a szentgyörgyinek még nem készült el a monográfiája – indította Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt 

Intézet vezetője Veress Dániel A sepsiszentgyörgyi színház rövid története című könyvének szombati bemutatóját. A 

színháztörténész Kopacz Attilával, a Tinta Kiadó tulajdonosával mutatta be az új kötetet a sepsiszentgyörgyi könyvvásáron. […] 

Ilyen első kézből származó vallomásokat és egyben ilyen komplex írásokat ritkán talál az ember – mondta Szebeni Zsuzsa a kötetről, 

melynek 53 oldala a színháztörténet, a további 150 oldal pedig függelék…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk >  

Nyitott, jól működő intézményt szeretne a Csíki Székely Múzeum új igazgatója 

Május 16-án írta alá menedzseri szerződését a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum új igazgatója. Karda-Markaly Aranka szeretné 

az intézményt újra közelebb hozni a csíkszeredaiakhoz és a környéken élőkhöz, ugyanakkor az előző vezetés alatt elindított nagy 

kiállítás-sorozat folytatásáról sem mond le. Az új intézményvezető személyes motivációit és az igazgatói székben eltöltött első hetek 

tapasztalatait is megosztotta velünk. […] Mi motiválta arra, hogy feladja történész-muzeológusi munkáját és beadja a pályázatát a 

Csíki Székely Múzeum vezetői tisztségére? […] Ki kell gondolnunk, melyek lehetnek azok az események, amelyek plusz 

látogatottságot hoznak a múzeumnak. Működő múzeum volt a menedzseri tervem mottója. A cél, hogy minden itt dolgozó érezze 

magáénak ezt a történetet és aszerint végezze a feladatait…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Tamási Áronra emlékeznek Székelyföldön: Az író szellemisége előtt tisztelegnek pünkösdkor három városban 

Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is tartanak a 125 éve született Tamási Áronra emlékező 

eseményeket a hétvégén. A Petőfi Irodalmi Ügynökség szervezte pünkösdi rendezvényeken kötetbemutató, rendhagyó irodalomórák 

is várják a közönséget. […] Idén jelenik meg Sipos Lajos irodalomtörténész Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 

benne című, Tamási Áronról szóló kötete, amely bemutatja az író életének fontos eseményeit, állomásait, meghatározó helyszíneit, 

szereplőit és írásainak létrejöttét, történetét. A kötetet csütörtökön Gyergyószentmiklóson, pénteken Csíkszeredában mutatják be. 

[…] A könyvbemutatóval egybekötött Irodalmi Szalon-esteken Juhász Anna és Sipos Lajos tartja, közreműködik Kányádi Szilárd 

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

Magyar állami elismerés Benedek Dezsőnek 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Benedek Dezső antropológust, nyelvész professzort. A kolozsvári Babeş-

Bolyai Tudományegyetemen és a Georgia-i Egyetemen oktató tanár szakmai pályafutása, a nyelvészet, az összehasonlító irodalom, 

a kulturális antropológia területén elért, nemzetközi szinten is nagyra értékelt kutatási eredményei elismeréseként kapta a rangos 

elismerést. Az ünnepségre csütörtökön, a Vallásszabadság Házában került sor. Benedek Dezső professzort Mile Lajos, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja laudálta, majd átnyújtotta a kitüntetést. A nemzetközi szinten elismert tudós 1950-ben született 

Kolozsváron, 18 nyelven beszél, a Tajvan délkeleti partvidékén található Orchideák Szigetén négy éven át, regényes körülmények 

között vizsgálta a yami törzs életét. …” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kulfold/ciuc-az-ukrajnaval-valo-szolidaritasra-kerte-a-tagallamokat-az-orosz-invazioval-szemben-az-epp-kongresszuson
http://szabadsag.ro/-/csiksomlyoi-bucsu-ismet-hagyomanyosan-jarvanyugyi-korlatozasok-nelkul
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/roman-forditas-es-kevesebb-csecsebecse-varja-a-zarandokokat-a-szombati-csiksomlyoi-bucsun
https://www.e-nepujsag.ro/articles/egyuett-a-bolyai-iskola-fennhatosaga-alatt
https://www.3szek.ro/load/cikk/150200/megjelent-veress-daniel-szinhaztortenete-sepsibook
https://maszol.ro/kultura/Nyitott-jol-mukodo-intezmenyt-szeretne-a-Csiki-Szekely-Muzeum-uj-igazgatoja
https://kronikaonline.ro/kultura/tamasi-aronra-emlekeznek-szekelyfoldon-az-iro-szellemisege-elott-tisztelegnek-punkosdkor-harom-varosban
http://szabadsag.ro/-/magyar-allami-elismeres-benedek-dezsonek
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Spenik Ottóról neveznek el egy utcát Ungváron 

Az Ungvári Városi Tanács képviselői szerdán megszavazták az Ivan Ankugyinov utca átnevezéséről szóló határozatot. Az utca új 

neve ezentúl Spenik Ottó lesz. A professzor, aki a kárpátaljai tudományos élet egyik kiemelkedő alakja, az Ukrán Nemzeti 

Tudományos Akadémia első kárpátaljai akadémikusa, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Ukrán Tudományos 

Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének igazgatója, elismert fizikus, Ungvár díszpolgára volt, 2020 őszén hunyt el…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Sikeresen zajlott az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny 

Második alkalommal szervezték meg az online térben a vidékünkön már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő „Által mennék 

én a Tiszán…” népdaléneklési versenyt. A versenyre videofelvétellel lehetett jelentkezni szóló vagy énekegyüttes kategóriában két 

korcsoportban. Az online eredményhirdetésre május 28-án került sor. A résztvevőket Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat 

Kárpátalja kirendeltségének (HHHK) vezetője és Rádik Erika, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) munkatársa 

köszöntötte. […] A versenyzőket idén is nívós zsűri értékelte…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Politikum és vélemények: Pusztán nemzetiségi alapon már nehéz mozgósítani a magyarságot 

Lassan kilenc hónapja, hogy megalakult a Szövetség, de mostanáig nem sok tanújelét adta annak, hogy életképes lenne. Az AKO 

közvélemény-kutató ügynökség májusi felmérése szerint 2,4%-on áll, ami kevesebb, mint a parlamenti küszöbhöz szükséges 

támogatásnak a fele. Hogyan lesz ebből parlamenti képviselet? Sehogy, véli Zászlós Gábor, a szlovák parlament volt alelnöke, az 

első szabadon választott szlovák kormány miniszterelnök-helyettese, a Szövetség létrehozásának egyik támogatója. [...] Lát olyan 

tömegeket vonzó, karizmatikus személyiséget a Szövetségben, aki a magyarokkal és a szlovákokkal is el tudja fogadtatni magát? 

Jelen pillanatban nem, de ez bármikor megváltozhat.  [...] A Szövetség több mint háromnegyed éve alakult meg. Vajon sikerült a 

kezdeti nehézségeken túljutniuk az egyes platformoknak, vagy akadnak még megoldatlan kérdések? Tokár Géza politológussal az 

alábbi témaköröket boncolgatjuk…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A gyerekek pénzügyi tudatosságát fejlesztik népmesével a nyitrai egyetem szakértői 

Az OTP Fáy András Alapítvány és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ingyenes, digitális és interaktív pénzügyi edukációs 

mese-előadássorozatot indít, a program célja a pénzügyi ismeretek és tudatosság fejlesztése mese- és drámapedagógiai eszközökkel. 

Az alapítvány szerdai tájékoztatása szerint a Magyarországon egyedülálló projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében, mintegy 200 ezer eurós pályázati támogatás felhasználásával, több ezer magyarországi és 

szlovákiai általános és középiskolás tanuló bevonásával valósul meg Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem dékánja, 

az MTA köztestületének külső tagja kiemelte, hogy [...] a mesejátékokat 8 magyar megye és 5 szlovák megye/körzet közel 30 

iskolájában mutatják be az alapítvány és az egyetem szakértői tréningek és online stream előadások formájában, illetve táborokban, 

rendezvényeken, legalább 3 ezer gyermeket elérve a projektidőszak 2022. decemberi zárásáig…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A XX. VOX HUMANA jubileumi kórustalálkozó Komáromban 

Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, vlamint a Gaudium Polgári Társulás szervezésében XX. alkalommal került 

megrendezésre a VOX HUMANA komáromi kórustalálkozó, melyet idén Kodály Zoltán születése 140. évfordulója emlékének 

szenteltek. Nyitószámként az összesített kórusok Stirber Lajos vezényletével Bárdos – Kerényi Dominus Zoltanus című, a mestert 

dicsőítő szerzeményét adták elő…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban rendezvényfolyam 

Pünkösdvasárnap veszi kezdetét a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét rendezvényfolyam Pozsonyban. A június 5-e és 

12-e között meghirdetett esemény színes programokkal várja a magyarokat, a szlovákokat illetve a fővárosba érkezőket. „Ebben az 

évben teljes formájában nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a rendezvénysorozatunk. Ez az eseménysorozat a Pozsonyi 

Magyar Nagykövetség kiemelt rendezvénye” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Venyercsan Pál, a Liszt Intézet – Magyar 

Kulturális Központ Pozsony igazgatója. [...] Június 5-én a Klarisszák templomában pünkösdi koncerttel nyílik az egyhetes 

rendezvényfolyam. Hétfőn tárlatokkal várják az érdeklődőket. Kedden újabb kiállítás nyílik, illetve ekkor szervezik meg a V4-ek 

https://kiszo.net/2022/06/01/spenik-ottorol-neveznek-el-egy-utcat-ungvaron/
https://karpataljalap.net/2022/06/01/sikeresen-zajlott-az-altal-mennek-en-tiszan-nepdaleneklesi-verseny
https://vasarnap.com/aktualis/pusztan-nemzetisegi-alapon-mar-nehez-mozgositani-a-magyarsagot
https://ma7.sk/podcast/adasido/miert-varja-a-felvideki-magyar-kozosseg-azt-a-szuperhost-aki-majd-mindent-megold
https://www.hirek.sk/oktatas/gondolna-a-gyerekek-penzugyi-tudatossagat-fejlesztik-nepmesevel-a-nyitrai-egyetem-szakertoi
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/06/02/a-xx-vox-humana-jubileumi-korustalalkozo-a-zenei-rendezvenyek-felsofokanak-szinvonalat-kepviselte/
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hangversenyét. Szerdán Házy Erzsébetre emlékeznek, emellett irodalmi est is várja az érdeklődőket. Csütörtökön üzleti fórumot  

rendeznek, s ekkor kezdődnek a szabadtéri programok a Hviezdoslav téren…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Publicisztika: Apponyi Albert tévedése 

Erhard Busek egy 1990-es írásában említést tesz egy meg nem nevezett szovjet író javaslatáról: mindenki készítse el a maga fekete 

könyvét, aminek két része legyen: az egyik, hogy az adott nemzet mit ártott másoknak, a másik, hogy mi jót kapott másoktól. 

Gyönyörű gondolat. Megvalósítani viszont nehezebb. Kezdjük rögtön egy példával: melyik fejezetbe kerüljön a „Lex Apponyi”?  

[...] Tény, hogy a szomszéd nemzetek ezt a törvényt ellenük irányuló támadásként élték meg, sőt számukra még ma is fájó pont. 

2013-ban, Štefan Hríb kitüntetése után a Týždeň (Hét) című hetilap magyar-szlovák nyelvű borítóval jelent meg, a borítóján 

Apponyi képével és a „Szlovákok, bocsánat!” felirattal, a hátoldalon pedig Beneš arcképe és a „Bocsánat, magyarok!” felirat volt 

olvasható. [...] „Sajnálatos tévedés történt nemzetiségeinkkel. [...] Csakhogy tévedtünk, magamat sem véve ki, amikor nem vettük 

észre nemzetiségeink metamorfózisát, amellyel öntudatlan tömegekből önérzetes nemzeti kisebbségekké váltak” mondta Apponyi 

A. [...] 1844 és 1920 között mi magyarok, 1920 után a szomszédaink hibáztak ezen a téren…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Kiállítás nyílik Prágában Klein Rudolf fotográfiáiból 

A Műcsarnok Az élet házai – Halhatatlan zsidó temetők címmel kiállítás nyílik kedden Klein Rudolf fotográfiáiból a Prágai Magyar 

Intézetben. – Régi zsidó temetőkben járni olyan, mint belépni egy hatalmas, kézzel írott ősi krónikába, vagy magába az Írásba. 

Sorokban a sírok, mint talajra írt betűk, írásjelek a rituális épületek is, szegély a fal, mely elválaszt az élők zajos világától. A 19. és 

20. századi modern nagyvárosi zsidó temetők eltérnek ettől a hagyománytól, közelebb kerülve a befogadó társadalmi közeg 

sírkertjeihez – olvasható a tárlatot beharangozó közleményben. A szabadkai születésű Klein Rudolf, nemzetközi hírű 

építészettörténész professzor és fotográfus ebbe a világba vezeti el a látogatókat...” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Új lelkipásztor érkezett a clevelandi görögkatolikus közösségbe 

Boksay Péter atyát […] 2021-ben kérte fel püspöke, hogy utazzon ki az Egyesült Államokba, és szegődjön a diaszpórában élő 

görögkatolikus hívek szolgálatába. A döntés előtt volt egy kis vívódás a családban, főként azért, mert semmit nem tudott arról, hogy 

milyen Amerikában szolgálni, milyen nehézségek merülhetnek fel. […] A hosszú előkészületet követően idén februárban érkezett 

meg Péter atya, hogy tevékenységével az amerikai magyar hívek lelki épülésén munkálkodjon. Brunswick-ban, a Szent Emílián 

templomban egy maroknyi, 100-150 fős, főleg ruszin származású közösség van, akik komolyan veszik hitüket, és a templomot 

második otthonuknak tekintik…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Összeállította: Bóna László  
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