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Bécsben tanácskoztak az EU-s Duna Régió Stratégia elindításának 10 éves jubileuma alkalmából 

A bécsi Diplomáciai Akadémia rendezvényén ünnepelték a héten a 2011-es magyar EU-s elnökség alatt elfogadott Duna Régió 

Stratégia eddigi eredményeit. A nívós esemény jó alkalom volt, hogy az Európai Kulturális Fővárosok közötti együttműködések 

konkrétumait is bemutathassák, megvitassák. […] Az EU-s Duna Régió Stratégia elindításának 10 éves jubileuma kapcsán neves 

szakértők, a Duna-menti projektekben érintett szakmai szervezetek képviselőinek, valamint Csehország és Szlovákia Ausztriában 

akkreditált nagyköveteinek részvételével szervezett konferencia és workshop közel száz fős közönség előtt zajlott…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Sikeres évet zárt a kétnyelvű gimnázium 

Több hónapnyi online oktatás után Ausztria szerte a 2021/22-es tanév személyes formában valósulhatott meg, így történt ez a 

Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban is. Az idei tanévtől a kétnyelvű gimnázium Zsótér Írisz személyében új igazgatónőt 

köszönthetett, aki elmondta: az idei év különféle kihívásokkal volt tele, de ennek ellenére az esztendő nagyon sikeresen zárult. Az 

idei évben különlegességnek számított még, hogy az iskolába 21 ukrán diák érkezett, akiknek külön napi szinten négy órás német 

nyelvű tanfolyamot indítottak…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Gorbacsov titkai Bécsben 

Zolcer János Gorbacsov titkai című kötetét ismerhette meg a közönség június 23-án Bécsben, a Collegium Hungaricumban. A könyv 

a Secret of Power filmsorozat alapján íródott, de a 80-as évek leleplezése mellett bemutatja Mihail Gorbacsov és felesége, Raisza 

életét, valamint a szerző 20 éves barátságát a volt szovjet elnökkel. A könyvbemutatón a szerzővel Bárány Anzelm, a bécsi magyar 

kultúrintézet igazgatója beszélgetett. […] Zolcer János Gorbacsov titkai című könyvéről beszélt:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

Podcast: Kismartonban szentelik diakónussá Csiki Zoltánt 

Az erdélyi székely származású Csiki Zoltánt is diakónussá szenteli június 29-én szerdán Ägidius Zsifkovics az egyházmegye 

püspöke a kismartoni Szent Márton dómban. A 15:00 órakor kezdődő diakónusszentelés az interneten keresztül is megtekinthető 

lesz. Csiki Zoltán a jövőben a burgenlandi magyar hívőket szeretné szolgálni […] Csiki Zoltán a diakónusszentelés 

jelentőségéről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Kiállítás: Kerékpározás a Muravidéken 1880 és 1945 között 

Szombaton délelőtt a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában a „Lindva” Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének 

szervezésében megtartották a Régiséggyűjtők 16. Nemzetközi Találkozóját és megnyitották a Kerékpározás a Muravidéken 1880–

1945 című kiállítást. […] A találkozó keretében Koncut Ivan, a polgármesteri teendőket ellátó lendvai alpolgármester megnyitotta 

a kiállítást, amely a muravidéki kerékpározás tárgyi örökségének egy részét – biciklik és más jelentős darabok – mutatja be. A 

kiállított régi kerékpárok Cojhter Marjan lendvai, Mursics József felsőlakosi, valamint Cigan Jože tešanovci kerékpárrajongók 

gyűjteményéből származnak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Múltidéző podcast: Kakasdi Hajós Mihály II. 

A Muravidéki Magyar Rádió Alsólendvai tabló című műsorában Botka Ágnes szerkesztő ezúttal Kakasdi Hajós Mihály unokájával, 

Hajós Ferenc nyugalmazott jogásszal, a Lendvai Járásbíróság egykori elnökével, a független Szlovénia első budapesti 

nagykövetével beszélgetett…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk >  teljes cikk > 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3161990/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3162752/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3162207/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3162207/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3162658/
https://nepujsag.net/muravidek/12589-ker%C3%A9kp%C3%A1roz%C3%A1s-a-muravid%C3%A9ken-1880-%C3%A9s-1945-k%C3%B6z%C3%B6tt.html
https://365.rtvslo.si/arhiv/szines/174883387
https://365.rtvslo.si/arhiv/alsolendvai-tablo/174882752
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/alsolendvai-tablo/kakasdi-hajos-mihaly/628986


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Felkészült, motivált pedagógusokat szeretne a tanügyminiszter 

Az országos képességfelmérő vizsgákon elért eredmények idén is rámutattak arra, hogy a vidéki iskolákban gyenge az oktatás 

minősége; a vidéki régiókban ugyanis háromszor több tanuló vizsgázott elégtelenre, mint a városokban”, emelte ki Sorin Cîmpeanu 

tanügyminiszter egy, a G4media által közzétett interjúban. A nemrég lezajlott érettségi vizsgák kapcsán a szaktárcavezető a DigiFM-

nek azt mondta: azonnali helyzetelemzést kért azt illetően, hogy miért nem jelentkezett érettségire az a több mint 40 ezer diák 

országszerte, akik a 2021-es tanévben elkezdték a XII. osztályt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Négynyelvű koprodukciós előadást mutat be a kolozsvári magyar színház 

Ókori dráma adaptációját viszi színre a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Konstancai Állami Színházzal és a ljubljanai 

teátrummal közösen. A Tompa Gábor rendezte Prométheusz’22 Aiszkhülosz drámáján alapszik, a mának, a máról szól és egyúttal 

tisztelgés Samuel Beckett előtt. A három társulat művészei kedden sajtótájékoztató keretében meséltek a munkafolyamatról.  […] 

Tompa Gábor, a kolozsvári színház igazgatója elmondta, hogy a Katasztrófa elnevezésű projektben összesen 16 európai színház 

dolgozik 7 koprodukción; lényege, hogy visszatérjenek a színház antik alapjaihoz úgy, hogy azt a mához igazítsák. Ebbe illeszkedik 

a Kolozsváron összeállított produkció is, mely egyfajta elmélkedés az értelmiség helyzetéről a 21. században, arról, hogy a 

digitalizáció, a közösségi média korában, amikor könnyű manipulálni, álhíreket terjeszteni, az értelmiség feladata az objektivitás 

megőrzése, a tudás továbbadása – ahogyan Prométheusz is megosztotta az emberekkel a tüzet…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Lemondott Bocsárdi László a Tamási Áron Színház igazgatói tisztségéről 

Pál-Ferenczi Gyöngyi, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulatának színésze vezeti az intézményt megbízott igazgatóként, 

miután Bocsárdi László rendező, eddigi igazgató úgy döntött, visszalép és aligazgatóként folytatja a munkáját. Ezt Bocsárdi László 

Antal Árpád polgármester jelenlétében közölte egy kedd délutáni sajtóbeszélgetésen. Átmeneti állapotról van szó, a színházigazgatói 

tisztségre a megyeszékhely önkormányzata versenyvizsgát ír majd ki. […] Mint magyarázta, ez hosszas tépelődés eredménye, már 

2020-ban bejelentette, hogy 2023-tól nem folytatja a színházigazgatói munkát, mivel úgy érezte, frissíteni kellene a színház 

szemléletmódján és lehetővé kellene tenni, hogy az meg tudjon maradni az erdélyi magyar színjátszás fontos intézményének…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Mesélő térkép a 19. századi kolozsvári boltokról 

Megjelent a Korzo Egyesület első mesélő térképe. Az összehajtható, zsebben vagy kistáskában is elférő kísérővel azokat a 19. 

századi boltokat ismerhetik meg az érdeklődők, ahonnan két évszázada élt emberek a különlegességeket, az ünnepihez 

szükségeseket szerezték be. A térképet Barazsuly Viktória Adrienn és Újvári Dorottya művészettörténészek állították össze és 

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

Helyzetkép: Uzonkában öröklődik a csend 

Uzonkafürdőnek hiába kerestük ragadványnevét, mert az oda letelepedő ősfoglaló gyimesi csángók nem azok a fajta népek voltak, 

amelyek saját telephelyüknek ragadványnevet teremtettek volna. Gyimesi csángó katolikus testvéreink a Déli-Hargita Piliske alatti 

napsütötte legelőit hódították meg, a Pisztrángos patak forrásfejének vidékét, ahol dúsan nőtt a fű és omlott a hegyekből az édes- és 

a savanyúvíz. Változatlan hozammal működik a Pisztrángosi borvízforrás, amelynek vizéből nemcsak a közeliek isznak, hanem 

minden bizonnyal azok is, akik a Nagy-Piliske (1374 méter) lerobbant vulkáni kúpja felé veszik útjukat a kijelölt turistaúton. 

Halmágyi István (1719–1785) főkormányszéki tisztviselő, majd főispán naplójából tudjuk… […] „ A legenda...” Ez a címe annak 

a csupa 16 oldalra terjedő kis teleptörténetnek, melyet Veress Ferenc székelyudvarhelyi tanár, Uzonka szülötte állított össze az 

1990-es évek végén…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Vélemény: A magyar képességvizsga margójára 

A média napok óta a magyar képességvizsga körüli nézeteltérésektől hangos. Vitázunk követelményrendszerről, új tantervi 

koncepcióról, funkcionális nyelvtantanításról, a kevés tízesről, és közben mintha nem látnánk a fától az erdőt. A hibákat keressük 

mindenben és mindenkiben, tanárokban és azokban a kevesekben, akik vállalják helyettünk az irányítást, beülnek minisztériumi 

székekbe, hogy legyen képviseletünk, elfogadják a tanfelügyelői munkakört, hogy ne legyünk teljesen anyátlanok, és közben a 

legjobb tudásuk szerint dolgoznak, hogy az ügyeink jó irányba haladjanak…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

http://szabadsag.ro/-/felkeszult-motivalt-pedagogusokat-szeretne-a-tanugyminiszter
https://kronikaonline.ro/kultura/prometheusz-antik-mitosz-a-manak-n-a-kolozsvari-allami-magyar-szinhaz-ket-teatrummal-kozos-koprodukciot-mutat-be
https://kronikaonline.ro/kultura/prometheusz-antik-mitosz-a-manak-n-a-kolozsvari-allami-magyar-szinhaz-ket-teatrummal-kozos-koprodukciot-mutat-be
https://www.3szek.ro/load/cikk/150837/bocsardi-laszlo-visszalepett-pal-ferenczi-gyongyi-a-megbizott-igazgato-tamasi-aron-szinhaz
http://www.szabadsag.ro/-/meselo-terkep-a-19-szazadi-kolozsvari-boltokrol
https://www.3szek.ro/load/cikk/150666/uzonkaban-oroklodik-a-csend
http://szabadsag.ro/-/a-magyar-kepessegvizsga-margojara
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Videó: A beregszászi színház nyári programjai 

Kulisszajárás címmel új, ingyenes programot indított a beregszászi színházi társulat, amely során lehetőséget biztosít minden 

érdeklődő számára, hogy közelebbről is megismerhessék a színház varázslatos és titokzatos világát. A közel másfél órás program 

során a résztvevők a színészek társaságában járhatják körbe a színház épületét, megismerve annak minden zegzugát, bepillantást 

nyerhetnek a színfalak mögé, és megismerhetik a színház működésének sajátosságait…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Kezdetét vette a XXVI. Kárpátaljai Népzenei, Néptánc- és Kézművestábor  

Közel 400 kárpátaljai fiatallal vette kezdetét az idén rendhagyó módon megtartott Kárpátaljai Népzenei, Néptánc- és Kézműves 

tábor. A program június 26. és július 3. között kerül megrendezésre Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi-táborban. Az országban kialakult 

háborús helyzetből adódóan a szervezők úgy gondolták, hogy egy biztonságos, szirénák zajától távol levő helyszínen tartják meg 

idén a programot. […] Ötvös Sándor táborvezető elmondta: „Egy folytonosságot szeretettünk volna tovább vinni, hiszen a tábor 

immáron 26 éve működik…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Bárdi Nándor: A Trianoni békeszerződés nem csak a politikai elit felelőssége 

Bárdi Nándor történész, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa, 

osztályvezetője. [...] Hogyan kezdett el szerveződni a magyar államról leválasztott magyarság? Mennyiben vezették más eszmék, 

mint a magyarországi közéletet? A kisebbségi magyar közösségek kényszerközösségek, mert nem egy társadalomtörténeti folyamat 

révén jöttek létre, hanem a Trianoni békeszerződés következtében. Száz éves távlatban azt mondhatjuk, hogy ezzel a párhuzamos 

kisebbségi nemzetépítéssel a kis magyar világokból vállalt regionális közösség lett. Ilyen regionális intézményes különállásnak csak 

Erdélyben és Székelyföldön volt hagyománya, egyébként megyei és kistáji kötődések léteztek. De mi köze volt regionálisan 1918 

előtt Pozsony vármegyének Ugocsához, vagy Torontálnak Vashoz…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Orosz Örs Szoborsorsaink 

Orosz Örs: Szoborsorsaink című könyvének bemutatójára június 28-án (kedden) Rimaszombatban a Csillagházban került sor. A 

szerző hangsúlyozta, hogy ősbemutatóról van szó, hiszen a könyv pár hete jött ki a nyomdából. A kötet szerzőjével nagyszámú 

közönség előtt Nyitrai Nóra beszélgetett.  [...] “Ahogy a szobrok és emlékművek a nemzet alakot öltött emlékezetét jelenítik meg, 

úgy az emlékhelyek sorsa a közösség történetének lenyomata. Könyvemben az olvasót időutazásra invitálom, melynek során 

megismerheti a mai Szlovákia 1945 előtt keletkezett, magyar vonatkozású emlékhelyeit, köztéri szimbólumait és azok hányattatott, 

fordulatos sorsát, amely sokszor egybefonódott a helyi vagy tágabb közösség sorsával. Monográfiámban mintegy ezer fényképpel 

illusztrálva közel száz köztéri szobor, dombormű, emléktábla és további emlékjel történetét ismerheti meg a kedves olvasó. [...] „A 

könyv tulajdonképen egy csapatmunka eredménye…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Egyetemek börzéje a Selye János Gimnáziumban 

A Covid-járvány okozta két év kényszerszünet után június 24-én ismét megrendezésre kerülhetett a Selye János Gimnáziumban már 

hagyománnyá vált egyetemi börze. Az idei börzén négy egyetem mutatkozott be: a komáromi Selye János Egyetem, a nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem. [...] A Selye János Egyetem 

képviseletében Mészáros Attila, az MTA köztestületének külső tagja bemutatta a Tanárképző Kar oktatási rendszerét, [...] a 

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar képviseletében Marák László és Norbert Gyurián, az MTA köztestületének külső tagjától 

hallhattak a diákok érdekességeket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Bemutatták a Madar értékei olvasókönyv és helyismereti munkafüzetet 

Folyamatos kulturális örökségvédelmi munka figyelhető meg a Komáromi járás több településén, mindenki igyekszik a maga 

módján és lehetőségeihez mérten dokumentálni helyi értékeit.A „Madar értékei olvasókönyv” és „Madar értékei munkafüzet” 

bemutatójára került sor a kultúrházban, amelyek egyévnyi alkotómunka és egy évtizedes anyaggyűjtés – után készültek el. A 93 

oldalas olvasókönyv Madar történetét és néprajzi jellegzetességeit gyűjti egy csokorba. Az ikerkiadvány pedig egy 163 oldalas 

gazdagon illusztrált, QR-kódokkal is ellátott munkafüzet. A két kötet szerzői mindnyájan az iskola alkalmazottai. Szász Veronika 

https://karpataljalap.net/2022/06/24/beregszaszi-szinhaz-nyari-programjairol
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/nyari-programok-a-beregszaszi-szinhazban.html
https://karpataljalap.net/2022/06/28/kezdetet-vette-xxvi-karpataljai-nepzenei-neptanc-es-kezmuvestabor
https://korkep.sk/cikkek/interju/2022/06/28/a-trianoni-bekeszerzodes-nem-csak-a-politikai-elit-felelossege-interju-bardi-nandor-tortenesszel-kisebbsegkutatoval-elso-resz/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/06/29/orosz-ors-szoborsorsaink-konyvbemutato-rimaszombatban/
https://felvidek.ma/2022/06/egyetemek-borzeje-a-selye-janos-gimnaziumban/
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mellett Fišer Angéla, Ollé Katalin, Mácsodi Anna és Ficza Erzsébet dolgozott a kiadványokon, munkájukat Rancsó Péter pedagógus 

digitalizálta.…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Együttműködés a HRTV és a VRTV között 

Hidajet Biščević, a Horvát Köztársaság szerbiai nagykövete látogatást tett a Vajdasági Rádió és Televízió székházában. Találkozott 

Klemm Józseffel, a VRTV vezérigazgató-helyettesével, valamint Gordana Jerkovićtyal, a horvát nyelvű műsorok főszerkesztő-

helyettesével is…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Jenován Flórián Észak-Bánát gyöngyszemei című könyvét mutatták be az Európa Kollégiumban 

A kötet 107 alkalmi és miseéneket, Mária-énekeket és szentekről szóló énekeket tartalmaz. A fiatal szerző, aki az újvidéki Művészeti 

Akadémia zongora szakos hallgatója Szajánon, Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán végezte a gyűjtést. Mint elmondta, ezek 

a magyarlakta területeken bárhol a Kárpát-medencében hallható énekek. […] Jenován Flórián: „Innen jött az ötlet, hogy legyen egy 

olyan énekeskönyvünk, amiben ezek az énekek úgy vannak lejegyezve, ahogy itt, a mi vidékünkön éneklik őket. […] Horváth Mária 

nevelőtanár felolvasta Miocs József atya véleményét a kötetről. Ezt követően a könyv szerzőjével Turi Orsolya kollégista 

beszélgetett…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Bemutatták a Hét Nap gasztrokönyvét Palicson 

Saját kiadványát jelentette meg a Hét Nap, hiszen a nem mindennapi gasztrokönyv elkészítéséhez minden munkatársuk hozzájárult 

legalább egy recepttel. A Hét Nap gasztrokönyvében az ételek, italok mellett rendezvények és az irodalom is helyet kapott…” 

Forrás: Pannortv.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Összeállította: Bóna László  

https://felvidek.ma/2022/06/bemutattak-a-madar-ertekei-olvasokonyv-es-helyismereti-munkafuzetet/
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-a-hrtv-%C3%A9s-a-vrtv-k%C3%B6z%C3%B6tt_1353327.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/eszak-banat-gyongyszemei
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15264/Eszak-Banat-gyongyszemei-Ertekmentes-a-feledes-elleneben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/igy-eszunk-mi-egy-falat-vajdasag

