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Könyvbemutató: Barokk zene − Ökumenikus válogatás a magyarországi egyházzenei archívumok kottatárából 

Szeretettel meghívjuk Önöket a jezsuita kötődésű egyházzenei kottakönyv bemutatójára 2022. június 29-én 18:00 órakor a 

Párbeszéd Háza, magasföldszinti Pedro Arrupe termébe. Sylvia Leidemann, a MTA köztestületének külső tagjának kutatásai alapján 

megjelenő Barokk zene − Ökumenikus válogatás a magyarországi egyházzenei archívumok kottatárából című kottakönyvben 

megjelenő művek a Nyugat-Dunántúl három különböző levéltárából lettek összeválogatva. […] A könyvben megjelent művek fel 

is csendülnek az est folyamán egy barokk zenekar és szólóénekesek együttes előadásában...” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Kerekasztal-beszélgetést rendeznek a magyar nőknek a tudományban betöltött szerepéről Párizsban 

Hugonnai Vilma, Magyarország első orvosnője halálának 100. évfordulója alkalmából a nőknek a tudományban betöltött szerepéről 

rendez kerekasztal-beszélgetést Párizsban az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének 

(UNESCO) magyar képviselete. A tájékoztatás szerint az eseménynek a Párizsi Magyar Intézet biztosít helyszínt, s a konferencia 

részét képezi az évforduló alkalmából az UNESCO-val közösen szervezett megemlékező rendezvényeknek. Az angol nyelven folyó 

kerekasztal-beszélgetés résztvevői Franciaországban dolgozó magyar kutatónők: Jakab Tóth Éva, az MTA külső tagja, Balogh 

Zsófia, Molnár Margit és Somogyi Andrea. A beszélgetést Gabriela Ramos, az UNESCO társadalomtudományi főigazgató-

helyettese moderálja. […] Az eseményre Június 27-én 16:30-tól kerül sor...” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

  

Nem olcsó mulatság Szerbiában önköltséges felsőfokú tanulmányokat végezni 

Szerbiában megkezdődött a felsőfokú oktatási intézményekbe való iratkozás időszaka, az egyetemistáknak pedig mélyebben a 

zsebükbe kell nyúlniuk, mint a korábbi években, ugyanis jelentősen megdrágult a tandíj. Az árak egyetemi kartól egyetemig karig 

változnak, az egyik legdrágább a belgrádi építőmérnöki kar, ahol az éves tandíj 240.000 dinárba kerül. Az elektrotechnikai karon a 

szoftvermérnöki szakon még ennél is többet, 243.000 dinárt kell fizetni, […] A legolcsóbb a bányászati-geológiai kar, ahol 66.000 

dinárba kerül egy tanév, az erdészeti karon pedig 72.000, a technológiai és kohászati karon pedig 75.000 dinárba kerül az éves 

tandíj. […] Az Újvidéki Egyetem is megdrágult. Öt újvidéki egyetemi karon drágul a következő tanévtől a tandíj az önköltséges 

hallgatók számára…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Oktatási kérdésekben döntött a Magyar Nemzeti Tanács 

12 önkormányzat területén 35 középiskolában, 9 gimnáziumban, 2 művészeti iskolában és 24 szakközépiskolában összesen 2112 

férőhely várja a leendő elsős középiskolásokat magyar nyelven. Ez összességében 76 szakot jelent, 56 négyéveset és 20 

hároméveset. […] Összesen 84 férőhely van a speciális tagozatokon a különleges igényű tanulók számára − mondta Jerasz Anikó 

az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. Az ellenzéki Mengyán Pletikoszity Ildikó szerint az új szakokat nyitó intézmények 

elvonják a tanulókat a többi iskolától. Véleménye szerint kisebbségi helyzetben nem lenne szabad versenyhelyzetet teremteni. […] 

Az ülésen több tankönyvet is jóváhagytak a tanács tagjai…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Sajátfalu 

Könyvet kézbe venni mindig ünnep. Ez a gondolat kísérte végig L. Móger Tímea Sajátfalu című verseskötetének bemutatóját a 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ klubhelyiségében csütörtök este. […] A költőnő Doroszlón él és alkot. 

Verseit, kisprózáit rendszeresen publikálja vajdasági és Kárpát-medencei irodalmi, művészeti folyóiratokban. […] L.Móger Tímea, 

költő, író: „A szórvány lét egy külön funkció. Az eddigi köteteimben is, de ebben a mostaniban talán fokozottan és még inkább 

kibontva írok a mindennapokról. A doroszlói, a nyugat-bácskai megélt észlelésekről…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://www.vajma.info/cikk/tudomany/7220/Kerekasztal-beszelgetest-rendeznek-a-magyar-noknek-a-tudomanyban-betoltott-szereperol-Parizsban.html
https://www.facebook.com/events/791647115155330/?ref=newsfeed
https://szmsz.press/2022/06/24/nem-olcso-mulatsag-szerbiaban-felsofoku-tanulmanyokat-vegezni/
https://www.hetnap.rs/cikk/Oktatasi-kerdesekben-dontott-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-40153.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/konyvet-kezbe-venni-mindig-unnep


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Kötetbemutató: Megbocsátás 

A nemrég megjelent regény a nő és a férfi szemszögéből mutat be egy valós eseményeken alapuló drámát. Pap Éva korábbi két 

történelmi romantikus könyve után egy napjainkban Újvidéken történő, érzékeny témát feldolgozó regénnyel jelentkezett. Az író 

szegedi származása ellenére nagy kötődést érez Vajdaság iránt, amelyből később regények születnek…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

Kötetbemutató: Színlelt szenvedélyek – elfásult szerelmek 

Zomborban bemutatták Tóth László újságíró Színlelt szenvedélyek – elfásult szerelmek című riportkönyvét. A Magyar Polgári 

Kaszinóban megtartott est keretében egyúttal megnyitották Kószó István zombori festőművész tárlatát is. […] Tóth László újságíró: 

Én rájöttem arra, hogy a világ egy hatalmas krízisbe került, és nem a tetejéről, hanem az aljáról kezdtem el elemezni, hogy mi lehet 

ez. És rájöttem, hogy a nő és a férfi között viszony nagyon-nagyon megromlott. És én visszatérnék a szerelemhez, a szeretethez, a 

családhoz és emberhez…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Irodalmi est: Hidak az irodalomban 

Egy rendhagyó irodalmi estre került sor a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad szervezésében szombaton este, amelyet a 

Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület könyvtártermében rendeztek meg. Az est címe Hidak az irodalomban volt, 

tehát a téma a költészet és a műfordítás volt. A rendezvény vendége volt Balázs F. Attila miskolci író, költő, műfordító, Halmosi 

Sándor budapesti költő, műfordító, valamint Gyermán Tóth Márta nagybecskereki műfordító, lektor. Velük beszélgetett Kovács 

Jolánka, az est moderátora, aki maga is író, műfordító…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Tájházat avattak Tordán 

Nagy ünnepség volt vasárnap Tordán, ugyanis tájházat avattak, amelyet Mezei Zsuzsanna, a Tordaiak Klubjának elnök asszonya 

álmodott meg, és a klub által valósított meg. […] A tájházban minden tárgy tordai. Segítséget kértünk a szabadkai Községközi 

Műemlékvédő Intézettől. Silling Léda néprajzkutató, az MTA köztestületének külső tagja látott el bennünket tanácsokkal és a 

nagybecskereki Műemlékvédő Intézetből is kétszer voltak itt, megvizsgálták a ház korát, megállapították, hogy a szecesszió korában 

készült a ház, tordai mesterek készítették a nyílászárókat is. […] A tájház avatóján Talpai Sándor, az Észak- és Közép-bánsági 

Szórványközpont vezetője mondott köszöntőt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Négy közösségépítő vajdasági magyar vette át a magyar állam rangos kitüntetéseit Palicson 

Négy vajdasági magyar jeles személy példamutató életútját méltatta ugyanis a VMSZ elnöke akkor, amikor az idén Miavecz Béla 

jogászt, Ivanović Josip egyetemi tanárt, Krizbai Hajnalka tanítót és művelődésszervezőt, valamint Klemm József televíziós igazgatót 

terjesztette fel a magyar állam rangos elismeréseire. […] A kitüntetést elsőként Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja, az MTA köztestületének külső tagja vehette át…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Döme Szabolcs és Oláh K. Tamás átvette a Sinkó-díjat 

Döme Szabolcs és Oláh K. Tamás alkotók az utóbbi két év Sinkó Ervin Irodalmi Díját vette át ma az újvidéki Bölcsészettudományi 

Kar kék termében a Fejbunker című novelláskötetért és a Kifulladás után című verseskötetért. Sinkó Ervin irodalmár, egyetemi 

tanár végrendelete értelmében a díj minden évben azt a vajdasági fiatalt illeti meg, aki magyar nyelven megjelent önálló irodalmi 

művével, vagy huzamosabb időn át folytatott irodalmi, illetve tudományos tevékenységével kiemelkedő munkát hozott létre. […] 

A bíráló bizottságban  Utasi Csilla (elnök), Horváth Futó Hargita az MTA köztestületének külső tagjai, valamint Kocsis Lenke 

dolgozott…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Az elmúlt bő évtized legjobb eredményével büszkélkednek az idén érettségizők 

Az idén vizsgázók 73,3 százaléka ért el átmenő jegyet az érettségin az óvások elbírálása előtt, ami az elmúlt tíz év legjobb eredménye 

– közölte hétfőn Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. A részletes eredményeket hétfőn délelőtt tették közzé, de a tárcavezető már ezt 

megelőzően beszámolt az országos adatokról. Emlékeztetett: tavaly 67,8 százalékos volt az átmenési arány. A legjobb érettségi 

átlagot idén országos szinten Kolozs megye produkálta (85,1 százalék), utána Iași (81,7%), Galac (81,6%), Brăila (81,3%) és 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/mekkora-terhet-bir-el-egy-hazassag
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/sz%C3%ADnlelt-szenved%C3%A9lyek-elf%C3%A1sult-szerelmek_1352387.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15261/Hidak-az-irodalomban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27620/Tajhazat-avattak-Tordan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4961/kozelet/267236/Sorsvezet%C5%91k-%C3%BCnnepe-Palics-kit%C3%BCntet%C3%A9s-%C3%A1llami-kit%C3%BCntet%C3%A9s.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15260/Dome-Szabolcs-es-Olah-K_-Tamas-atvette-a-Sinko-dijat.html
https://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/%C3%A1tadt%C3%A1k-a-sink%C3%B3-d%C3%ADjakat_1352281.html


Bukarest (77,4%) következik. A legrosszabbul Ilfov (47%), Giurgiu (55%) és Călărași (53%) teljesített. […] A romantika, valamint 

a bűn és bűnhődés motívum kapta a főszerepet a magyar érettségin…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felmérés: Egyre nagyobb a szakadék a vidéki és városi diákok teljesítménye között 

A képességvizsgán háromszor annyi vidéki diák ért el 5-ös alatti átlagot, mint városi környezetben. Ez azt jelenti, hogy országos 

szinten három falun élő diákból egy nem ért el 5-ös átlagot, míg a városi diáktársaik körében ez az arány egy a tízhez – derült ki a 

World Vision Alapítvány csütörtökön közzétett jelentéséből, melyet a kis érettségi eredményei alapján állítottak össze…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > 

Közel 1500 helyre várja a felvételizőket a Sapientia 

Négy helyszínen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön 31 alapképzésen 1115 hely, míg 13 

mesterképzésen 316 hely várja azokat a fiatalokat, akik ősztől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szeretnék folytatni 

tanulmányaikat. Az iratkozás idén is online zajlik június 24-től a felveteli.sapientia.ro mobilbarát felületen. Pénteken, a beiratkozási 

időszak kezdőnapján Tonk Márton, az egyetem rektora, az MTA köztestületének külső tagja, valamint a karok vezetői 

Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatójukon ismertették a képzési kínálatot. […] Tizennyolcadik alkalommal tartottak ballagási 

ünnepséget a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Statisztika: Romániában van a legtöbb ingatlantulajdonos 

Romániában a lakosság 96,1%-ának van saját ingatlanja, derül ki egy, a Compare the Market Australia cég által végzett, a 

magyarországi Világgazdaság és az MTI által ismertetett felmérésből. A második helyen Szlovákia áll, ahol az állampolgárok 

92,3%-ának van saját ingatlana, míg a dobogó harmadik fokára Magyarország és Horvátország került, mindkét országban a lakosság 

91,3%-a büszkélkedhet saját lakással…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Eljegyezték a tudománynak a magyarfenesi kisgólyákat 

A Milvus Csoport és az Apáthy István Egyesület „gólyafiókja” idén is megszervezte immár hagyományos gyűrűzését a 

bekamerázott magyarfenesi gólyafészeknél, avagy, ahogyan az egyesületek képviseletében a gyűrűzést végző Szabó D. Zoltán 

ornitológus fogalmazott, eljegyezték őket a tudománynak – hiszen ez a leghatékonyabb módszer, amivel követni lehet például a 

gólyák vonulási útvonalait. […] A gólyáról tudni kell, hogy három-négy évesen kezdi el a költést, addig kóborol. Afrikából – ezt a 

gyűrűzések alapján tudjuk – már egyévesen is visszajöhetnek a költőterület közelébe; eddig úgy gondoltuk, hogy csak két-három 

évesen teszik meg ezt a nagy lépést. De most már több olyan visszafogásunk is volt – az ország területén máshol gyűrűzött – 

gólyákból, amelyek visszajöttek egyévesen…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kiáltvány: Aggasztóan sok kulturális helyszín került kritikus helyzetbe Kolozsváron 

A különböző közösségek találkozóhelyének kialakítását sürgeti szombaton közzétett közös kiáltványában több kolozsvári kulturális 

szervezet. A Független Intézmények Kulturális Szövetsége (GICu/FIKuSz) a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál keretében 

felolvasott román és magyar nyelvű kiáltványában emlékeztet arra, hogy Kolozsvár több tucat kulturális intézménnyel rendelkezik, 

több mint 1000 szervezet és vállalat évente több ezer kulturális eseményt szervez. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a 

vállalkozói és piacorientált logikával Kolozsvárra hozott kulturális kínálatának bővítése mellett riasztóan csökkent a helyi kulturális 

termelés…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Kötet: A váratlan Isten felfedezésén 

A váratlan Isten felfedezésén címmel látott napvilágot a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában Marie-Noelle Thabut 

hiánypótló könyve a marosszentgyörgyi kolostorban élő Katalin Ildikó sarutlan kármelita nővér fordításában, amelyet szerdán 

mutattak be a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. A rendezvényt megnyitó Bodó Márta kiadói főszerkesztő – 

egyben a házigazda szerepét is betöltő nőszövetség elnöke – bevezetőjében a könyv fordítójának egyik jelentős mondatát idézte: „A 

könyv kulcsa saját személyes meglepetésem.” Laczkó Vass Róbert színművész pontosította: a fordító társszerző is, hiszen francia 

nyelvről egyedinek mondható magyar nyelvünkön tette elérhetővé a kiadványt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: Gesztusok – Petrovits István marosvásárhelyi kiállítása 

Aki látta Petrovits István Gesztusok című kiállítását a marosvásárhelyi Bernády Házban, alighanem arra gondol, amire e sorok írója 

is: Klió és Kalliopé, Erató meg Euterpé, a történelem, illetve az epikus költészet, a lírai verselés és a zene múzsái néha külön-külön, 

máskor együttesen, de mindig ihletőn lengik körbe a sepsiszentgyörgyi szobrász műtermét, lendületes alkotómunkára ösztönözve a 

művészt. […] Akárcsak ugyanitt rendezett 2010-es egyéni tárlata, e mostani is meggyőzően tükrözi Petrovits tehetségét, tudását, 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-elmult-evtized-legjobb-eredmenyevel-buszkelkednek-az-iden-erettsegizok
https://transtelex.ro/kozelet/2022/06/23/magyar-erettsegi-tetelek-kiertekelese
https://transtelex.ro/kozelet/2022/06/24/world-vision-romania-videki-es-varosi-diakok-kulonbseg-kiserettsegi
https://www.e-nepujsag.ro/articles/koezel-1500-helyre-varja-a-felvetelizoket-a-sapientia
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sapientia-nagy-sikere-hogy-hozzajarul-a-szulofoldon-valo-megmaradashoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sapientia-nagy-sikere-hogy-hozzajarul-a-szulofoldon-valo-megmaradashoz
https://kronikaonline.ro/belfold/valamiben-elsok-vagyunk-europa-szerte-romaniaban-van-a-legtobb-ingatlantulajdonos
http://szabadsag.ro/-/eljegyeztek-a-tudomanynak-a-magyarfenesi-kisgolyakat
https://transtelex.ro/kultura/2022/06/26/kialtvany-aggasztoan-sok-kulturalis-helyszin-kerult-kritikus-helyzetbe-kolozsvaron
http://szabadsag.ro/-/a-varatlan-isten-felfedezesen-konyvbemutato-a-katolikus-noszovetsegnel
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

inventivitását, üzenete bravúrosan közvetített lényegét, de most még bővebb anyagból kellett válogatnia, mint korábban, hiszen az 

alkotómunka a lételeme. Köztudott, hogy ő az egyik legtermékenyebb szobrászunk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Megemlékezés: Sütő András, az ember 

Sütő András, az ember – így szólt a cím. Élő megemlékezés – tehetnénk hozzá, ha arra az estre gondolunk, amelyet az író 

születésének 95. évfordulója alkalmából szervezett a nevét viselő baráti egyesület. Élő megemlékezés, amely hiánycikk a mai 

világban, olyan irodalmi és visszaemlékező est, amelyen Sütő alakját, életművét nem száraz adathalmazok és egyoldalú 

műelemzések alapján idézték vissza közénk, hanem olyanok emlékeztek rá, akikkel együtt dolgozott, akiket jól ismert és akik jól 

ismerték őt, akik kollégái, barátai, családtagjai voltak – irodalmárok, szerkesztők, színházi emberek, írók és orvosok. […] Péntek 

délután teljes telt házas közönség vett részt a Sütő András Baráti Egyesület rendezvényén, a Bernády Ház földszinti termében, ahol 

az est moderátora, Nagy István színművész köszöntötte a jelenlévőket…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Videó: Kárpátalja is fókuszba került a Rákóczi Szabadegyetemen 

A Rákóczi Szövetség első alkalommal szervezte meg nyári szabadegyetemét, amelyen annak háromszáz résztvevője különböző 

előadásokat hallgathatott a hétvége folyamán. A Szabadság, Közösség, Cselekvés elnevezésű összejövetelen többek között 

Kárpátalja jelenéről és jövőjéről is szó esett. […] A Kárpátok bércein innen – A Kárpátaljai magyarság jelene és jövője 

panelbeszélgetésen szűkebb pátriánk került középpontba. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház 

vezérigazgatója aktuálpolitikával kezdte az eszmecserét. [...] A Határtalanul! program keretén belül háromhetes nyári iskola vette 

kezdetét a kárpátaljai tanintézményekben, ahová az 1-6. osztályosok jelentkezhettek – mondta el a KMPSZ elnöke. – Ezzel a 

programmal közel 3000 diákot érünk el. Orosz Ildikó elmondta, 65 iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, ami „egyrészt 

lakmuszpapír arra vonatkozóan, hogy mely közösségek életképesek…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Kucsinka Katalin, tanár 

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. Felsőoktatásban dolgozni talán még felelősségteljesebb, 

hisz a jövő tanárai, a tudományos munka művelői az oktatók kezei alatt formálódnak. Kucsinka Katalin, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Informatika Tanszékének vezetője, az MTA köztestületének külső tagja szívvel-

lélekkel végzi munkáját. Vallja: meg kell értetnünk a diákjainkkal, hogy mi mindenre jó a matematika. […] Elsőként a Kaszonyi 

Középiskolában tanítottam egy évet, majd a Nagyberegi Református Líceumban dolgoztam négy éven át, emellett a Rákóczi 

Főiskolán tartottam gyakorlati foglalkozásokat. Ma már teljes egészében a főiskolán oktatok. Úgy érzem, hogy a középiskolához 

viszonyítva könnyebb dolgunk van a felsőoktatásban. Itt már van motivációjuk a hallgatóknak, tudják, hogy miért jelentkeztek 

hozzánk, mit szeretnének elérni, és tesznek is ezért. […] Kutatási területem a fizikai folyamatokat leíró egyenletek tanulmányozása 

– kifejezetten olyan egyenleteknek, ahol valamilyen véletlen feltételek játszanak szerepet…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Szarka László: A tizenkilencedik század lassacskán a helyére kerül, de Trianonnál elszakad a cérna 

Ha lesz egyszer egy közös közép-európai ünnep, annak Szarka László szerint április 11-nek kell lennie, az 1848-as áprilisi törvények 

elfogadásának, amikor a magyarok és a szlovákok is felszabadultak a jobbágyság alól. Ha akarjuk, semmi nem változott, ha akarjuk, 

minden megváltozott, mondja a szlovák történelemszemlélet átalakulásáról Szarka László szlovákiai születésű történész, a budapesti 

Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa és a komáromi Selye János Egyetem oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia 

Történettudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa. [...] Idén tavasszal készült a komáromi Selye János 

Egyetem Tanárképző Karának Történelem Tanszékén a 19-20. századi kapcsolattörténeti tankönyvem. Minden évben egy-két 

hallgató ebből a témakörből írja szakdolgozatát. Közös kutatási programok részeként több projektben, illetve kötetben vizsgáltuk, 

vizsgáljuk a konfliktusokkal terhelt 1920–1930-as évek államközi, illetve többségi–kisebbségi viszonyait…” Forrás: Napunk.sk: 

teljes cikk > 

Emlékkötet Gyönyör Józsefről 

Lesz-e végre igazi hazánk?  – ezzel a címmel jelentették meg a méltánytalanul elfeledett szalatnyai születésű Gyönyör József 

tiszteletére kiadott emlékkötetet. A részben a jogtudós, felvidéki közéleti személyiség születésének centenáriumához igazítva kiadott 

emlékkötetet június 23-án mutatták be Szalatnyán. Mint Bazsó Árpád, Szalatnya polgármestere az emlékkötet bemutatóján 

elmondta:  Gyönyör József születésének 100. évfordulója alkalmából 2020-ban egy emlékkonferenciát szerettek volna szervezni 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/gesztusok-petrovits-istvan-marosvasarhelyi-kiallitasan
https://www.e-nepujsag.ro/articles/sueto-andras-az-elo-ember
https://kiszo.net/2022/06/27/karpatalja-is-fokuszba-kerult-a-rakoczi-szabadegyetemen-%e2%94%82kiszo-hatter/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/a-karpataljai-magyarsag-jelene-es-jovoje-eloadas-az-i-rakoczi-szabadegyetemen.html
https://www.karpatinfo.net/2022/6/26/beszelgetes-kucsinka-katalin-tanarral-matematika-behalozza-eletunket-200060894
https://napunk.dennikn.sk/hu/2908332/szarka-laszlo-a-tizenkilencedik-szazad-lassacskan-a-helyere-kerul-de-trianonnal-elszakad-a-cerna-egyszer-ki-kell-majd-beszelnunk-az-asszimilacios-konfliktusok-kerdeset-is/


DIASZPÓRA 

[...] elkészült egy húszperces dokumentumfilm is  – hangzott el az emlékkötet bemutatóján. A kötet szerkesztője a losonci születésű 

Gyurcsík Iván, aki jogi és nemzetközi tanulmányait követően részt vett a felvidéki magyarság közéletének alakításában, a hazai 

magyar intézményrendszer rendszerváltás utáni megteremtésében. A kiadvány első része kis történelmi-társadalmi hátteret ad a 

hatvanas-hetvenes éveknek. A következő nagyobb fejezett olyan felvidéki magyar szaktekintélyek írásait tartalmazza, akiket 

valamilyen szinten ösztönzött Gyönyör József munkássága. A kiadvány mindamellett a felvidéki magyarság demográfiai változásait 

nyomon követő térképeket is tartalmaz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kettős könyvbemutatót tartott a Vámbéry Polgári Társulás az Irodalmi Estek keretén belül 

A helyszínnek ezúttal a dunaszerdahelyi Buena Coffee House adott otthont. Z. Németh István Csillag voltál álmomban című 

legújabb gyermekverskötete mellett Póda Erzsébet Cseperke című harmadik mesekönyvét Hrbácsek Magdolna író, egyetemi oktató 

méltatta a szépszámú közönség előtt. A Cseperke című mesekönyvet Korsós Szabina illusztrálta, s a Lilium Aurum gondozásában 

a Vámbéry PT adta ki. Hrbácsek Magdolna kiemelte, hogy „A történetet kísérő képek simulékonyan illeszkednek a befogadók 

fantáziadús világához…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Jubiláns írótársakat köszöntött az SZMÍT 

A pozsonyi Liszt Intézetben tartotta a Szlovákiai Magyar Írók Társasága jubiláns tagjainak köszöntését június 23-án. Mácza Mihály 

történetíró és Aich Péter pedagógus, szerkesztő, író 80., Oros László helytörténész, Orbánné Bertha Mária szerkesztő, műfordító és 

Bordás Sándor szakíró, klinikai pszichológus, az MTA köztestületének külső tagja és főiskolai tanár pedig 70. születésnapját 

ünnepelte vagy ünnepli ebben az évben. Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke ünnepi beszédében 

beszámolt a nemrégiben zajlott könyvhétről, ahol idén először saját sátorral mutatkozott be a Szlovákia Magyar Írók Társasága 28 

felvidéki magyar író részvételével…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Videó: A Felföldi tájolóban ezúttal a nagybiccsei Esküvői palotát mutatják be 

A Thurzó család a 16. században vált birtokossá a Felső-Vág mentén, és kialakult a família árvai-nagybiccsei ága. Thurzó Ferenc 

1563-ban vásárolja meg Nagybiccsét. Várát négy saroktornyos, reneszánsz várkastéllyá varázsoltatja. Ferenc halála után fia, György 

csinosítja a ma árkádos udvarú, falfestményekkel ékes kastélyt. Ennek a jelentős családnak köszönhetjük a nagybiccsei Esküvői 

palotát, amelyet a Felföldi tájoló mai részében bemutatunk…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Riport: Magyarok Csehországban 

A legutóbbi, 2021-es népszámláláson csak 5969 személy vallotta magát magyarnak, ami mintegy háromezerrel kevesebb, mint 

2011-ben (8920). Az előbb említett szám azokra vonatkozik, akik csak egy nemzetiséget jelöltek be a kérdőívben, ahol ezúttal már 

kettőre is volt lehetőség. További 2503 személy az első helyen bejelölt magyar után egy második nemzetiséget is megadott. […] 

Tudatosítani kell, hogy a magyarok nem őshonosok a cseh földön, a Csehországban élő magyarok döntő többsége, több mint 90 

százaléka a mai Szlovákia magyarok lakta területeinek legkülönbözőbb városaiból és falvaiból származik. […] Ilyen szempontból 

nézve talán azt is mondhatnánk, hogy a csehországi magyarok a szlovákiai magyarság nyugati szórványát jelentik. […] A 

magyarokkal összefüggésben több szervezetről, két diákklubról és két egyházról beszélhetünk Csehországban...” Forrás: 

Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Clevelandi megemlékezés hősök napján 

Május 29-én emlékeztek meg a clevelandi magyarok a magyar hősökről. A Sunset Memorial Parkban 1984-ben felállított, a második 

világháborúban harcoló katonáknak emléket adó alkotás mellett rótták le tiszteletüket a jelenlévők. Az idén dr. Szentkirályi Endre, 

az Egyesült Magyar Egyletek elnökének meghívásának eleget téve érkezett a megemlékezésre. […] Erdész Viktor százados úr 

hangsúlyozta, hogy a magyar hősök nem csupán a saját hazájukért adták vérüket. Miután az Egyesült Államokba érkeztek, részt 

vettek a választott hazájuk háborúiban, ami sajnos többeknek végzetes vállalást jelentett. Elestek a koreai és a vietnámi háború 

ütközeteiben...” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

 

              
            Összeállította: Bóna László  

https://felvidek.ma/2022/06/aki-nehez-idokben-cselekedett-emlekkotet-gyonyor-jozsefrol/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/06/24/szinpompas-fantazia-csodai-kettos-konyvbemutatot-tartott-a-vambery-polgari-tarsulas-az-irodalmi-estek-kereten-belul/
https://ma7.sk/irodalom/jubilans-irokat-koszontottek-a-liszt-intezetben
https://ma7.sk/video/felfoldi-tajolo/a-felfoldi-tajoloban-ezutal-a-nagybiccsei-eskuvoi-palotat-mutatjuk-be-video
https://www.becsinaplo.eu/magyarok-csehorszagban
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