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Artes Liberales: A magyar Borges 

Jorge Luis Borges a 20. századi spanyol-amerikai irodalom egyik legnagyobb hatású alakja volt, ugyanakkor saját szociokulturális 

környezetében is külön utasnak számított. Kelet-közép–európai recepciója a 1960-as években indult, de politikai okokból korántsem 

volt zökkenőmentes. Serestély Zalán a BBTE egyetemi adjunktusának előadása azokat a tényezőket tekinti át, melyek a kezdetekben 

aktívan alakították, és akár máig is szervesen meghatározzák a Borges-életmű magyar recepcióját, illetve a Borgesszel kapcsolatos 

elképzeléseinket. Ez eseményre online platformokon, 2023. március 16-án, 18.00-órától kerül sor…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

KAB 2022: Összegzés 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2022-ben is hozzá kívánt járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, 

bemutatásához. Ennek érdekében 19 magyar nyelvű összefoglalót tettünk közzé honlapunkon, a friss publikációkról. […] 

TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a 

tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetnek szakemberek – közérthetően. Célunk az volt, hogy egy-egy szakterület 

képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. A 2022-ben lefolytatott 12 beszélgetésre 

online térben került sor. […] A KAB által 2021-ben elindított Artes Liberales elnevezésű online előadássorozat keretében 2022-ben 

16 tudományos előadás hangzott el…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

Újra növekvő pályán a szlovákiai magyar iskolakezdők száma 

Tavaly Szlovákiában – a speciális alapiskolákat nem számolva – 2015 óta a legtöbb, összesen 3819 kisdiák kezdte meg alapiskolás 

tanulmányait magyar nyelven. Utoljára a 2000-es évek közepén volt ennél jelentősen magasabb, 4000 fő feletti a felvidéki magyar 

iskolakezdők száma. A növekedés mértéke 2021-hez képest 152 fő, ez majdnem pontosan megegyezik a nagycsoportos óvodások 

számának növekedésével 2021 és 2022 között (140 gyermek). A 16 magyarlakta járásból 12-ben nőtt az iskolakezdők száma az 

előző évhez képest. Számottevőbb csökkenés a Galántai (-7,8%) és a Lévai (-7,0%) járásokban, illetve Pozsonyban (-15,7%) volt 

tapasztalható. […] A 2022/2023-as tanévben Felvidéken összesen 208 teljesen magyar nyelvű alapiskola és 26 vegyes tannyelvű 

intézmény működött…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kisebbségi színházi fesztivált rendeznek Komáromban 

A 70. évad egyik kiemelt eseményeként március végén kisebbségi társulatokat lát vendégül a Komáromi Jókai Színház. Határon 

innenről és határon túlról hét produkció érkezik az I. Kisebbségi Színházi Fesztiválra, plusz egy koprodukciós saját munkát is 

bemutatnak a nézőknek. […] A múltbeli traumák feldolgozása; a speciális szociokulturális közeg élményanyaga; viszonyunk a  

»nagy« közösséggel, amelynek a peremére férünk oda – minden előadás más és más optikát kínál a kisebbségi létformáknak, egyben 

a kisebbségi színházak lehetséges küldetéseinek a mérlegeléséhez" - áll a színház közleményében…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk 

> 

Előadás: Ismerkedés a permakultúrával 

A párkányi Művelődési Házban szombat délután rendhagyó előadásra, bemutatóra került sor. […] A szlovák előadást Hedviga 

Gulová, a nyitrai mezőgazdasági főiskola szakelőadója tartotta. Ismertette a permakultúra alapjait, céljait, eredményeit. Blunck Réka 

előadó Magyarországról érkezett, szintén e témakörben egyetemi oktató és gyakorlati permakultúra művelő…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kab.ro/hirek/hir/a-magyar-borges-1478
https://kab.ro/hirek/hir/tudomanyismertetes-2022-1490
https://kab.ro/hirek/hir/tudomanykoz-kerekasztal-beszelgetesek-a-tudomanyrol-2022-ben-1489
https://kab.ro/hirek/hir/artes-liberales-eloadasok-2022-ben-1488
https://felvidek.ma/2023/02/ujra-novekvo-palyan-a-szlovakiai-magyar-iskolakezdok-szama/
https://ujszo.com/kultura/kisebbsegi-szinhazi-fesztivalt-rendeznek-komaromban
https://ujszo.com/kultura/kisebbsegi-szinhazi-fesztivalt-rendeznek-komaromban
https://felvidek.ma/2023/02/ismerkedes-a-permakulturaval/
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Tizedik évfolyamukhoz érkeztek a nagyszombati magyar misealkalmak 

Február második keddjén megemlékeztek a 10. évfordulójukhoz érkezett havi nagyszombati magyar misékről a fél hét után kezdődő 

szentmise keretében. Először 2013 hamvazószerdáján sereglettek össze a hívek Nagyszombat legrégebbi, Fő utcai Szent Ilona-

templomában. Itt a város összes temploma közül legtovább, az ötvenes évekig voltak magyar misék. Kiss Róbert általános vikárius, 

érseki helynök, kanonok, észak-komáromi esperesplébános 2012. augusztus elsején került Nagyszombatba. Majd a már említett 10 

esztendővel ezelőtti hamvazószerda óta az akadémiai év hónapjaiban októbertől júniusig – csaknem megszakítás nélkül – tartják a 

hagyományt hónapról hónapra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felhívás a Csemadok színházi bérleteinek létrehozására 

A Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány elnöksége és titkársága felhívással fordul a térség magyar 

közösségeihez. A kassai Thália Színház támogatására Csemadok színházi bérlet létrehozásán tevékenykednek. […] A kassai Thália 

Színház nemzetiségi színház […] jelenleg Európa legészakabb magyar színháza. A vox humana több mint öt évtizede, 1969-ben 

alakult, de csak 1990-ben sikerült az önállósodása. Az intézmény huszonegy évnyi működés után cserélhette le a színpad kifejezést 

a színház megnevezésre…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Jogi lépéseket tett a zászlóeltávolítások kapcsán a KMKSZ 

 
Jogi lépéseket tett a zászlóeltávolítások kapcsán a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) – nyilatkozta Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke. Elmondta: szerintük indokolatlanok voltak a Munkácsi Kistérségi Tanács intézkedései, amelyekkel egy 

friss rendeletre hivatkozva eltávolították a magyar zászlókat és feliratokat Munkácson és környékén, valamint elbocsátottak egy 

iskolaigazgatót és egy kulturális intézmény vezetőjét. Brenzovics László hozzátette: a háborús helyzet miatt nagyon óvatosan kell 

fellépni az ügyben, de a jogtalan intézkedéseket akkor is jogi útra kellett terelnünk…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Angol nyelvű képzés a beregszászi főiskolán 

 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja és a Niagarai Egyetem közös szervezésében Turizmus 

és vendéglátás címmel képzés indult a Rákóczi-főiskola földrajz, turizmus és angol szakos hallgatói számára. A képzésen 33 diák 

vesz részt, de a programhoz online formában csatlakoznak a niagarai egyetem hallgatói is. […] Csernicskó István, az MTA külső 

tagja, a főiskola rektora kifejtette, II. RFKMF számára nem mindennapi esemény, hogy egy amerikai egyetemmel közös képzést, 

gyakorlatot indítottak el…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Videó: Az anyanyelv napját méltatták a Rákóczi-főiskolán 

 
Az anyanyelv napját méltatták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is, ahol a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki 

Csoportja, illetve a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont idén is változatos programokat rendezett az esemény kapcsán. Idén 

a nemrég megjelent kiadványaik anyanyelvvel és nyelvhasználattal foglalkozó írásait mutatták be a megjelentek és az online 

bekapcsolódók számára, mondta el Dudics Katalin, az MTA külső köztestületének tagja, a filológiai tanszék oktatója…” Forrás: 

Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Milyen helyzetben van a Kárpátaljai Református Egyház? 

 
A kárpátaljai magyarság döntő többsége három történelmi egyházunk: a református, a római katolikus, illetve a görögkatolikus 

egyház híve. Nemzetrészünk 70 százalékát a Kárpátaljai Református Egyházkerület fogja össze, mely – akárcsak a többi történelmi 

egyház – nagyon megsínylette a szovjetrendszert. Mint Horkay László volt püspök a Kárpátaljai református templomok című, 2000-

ben megjelent kiadvány bevezetőjében írja: „A második világháború előtt 104 lelkész és vallástanár volt Kárpátalján. 1974-ben már 

csak húszan éltek és dolgoztak. […] Aztán 1991-től megindult az anyaországi, később a kolozsvári és a komáromi teológiai képzés. 

[…] A Kárpátaljai Református Egyháznak 108 gyülekezete van, 58 723 regisztrált taggal. Közülük 47 202-en szerepelnek a választói 

névjegyzékben, míg a kiskorúak száma 11 521 főt tesz ki […] mutatja be az egyházkerületet Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület püspöke…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

https://felvidek.ma/2023/02/tizedik-evfolyamukhoz-erkeztek-a-nagyszombati-magyar-misealkalmak/
https://felvidek.ma/2023/02/felhivas-a-csemadok-szinhazi-berleteinek-letrehozasara/
https://karpataljalap.net/2023/02/21/jogi-lepeseket-tett-zaszloeltavolitasok-kapcsan-kmksz
https://kiszo.net/2023/02/20/angol-nyelvu-kepzes-a-beregszaszi-foiskolan/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/az-anyanyelv-napjat-meltattak-a-rakoczi-foiskolan.html
https://karpataljalap.net/2023/02/16/milyen-helyzetben-van-karpataljai-reformatus-egyhaz
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Pénteken tartja 4. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács 

Pénteken tartja negyedik rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács, ezen egyebek mellett az alapításában, illetve társalapításában 

működő intézmények múlt évi pénzügyi jelentései és munkabeszámolói, továbbá színházigazgató-választási és iskolaigazgató-

választási eljárásokhoz kapcsolódó beterjesztések szerepelnek napirenden, összesen 53. Erről Fremond Árpád, az MNT elnöke 

számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. […] Értelemszerűen arra próbáljuk rávenni a gyerekeket, hogy induljanak középiskolába, 

méghozzá itthon. Ezzel kapcsolatban arra kérem az általános iskolák igazgatóit, hogy a magyarországi középiskolák vezetőit ne 

engedjék be az intézményekbe a tanév elején, hogy kampányoljanak. Hisszük, hogy középiskoláink színvonala semmiben nem 

marad el a magyarországi intézményekétől…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Bemutatták a Tanulj velünk magyarul! tankönyvpótló kiadvány harmadik kiadását 

Bemutatták a Tanulj velünk magyarul! tankönyvpótló kiadvány és online platform harmadik kiadását a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon. A Tanulj velünk magyarul! tankönyvpótló sorozat 3. része a korábbi részekhez hasonlóan a magyart 

környezetnyelvként tanuló diákok és az ezeket a tantárgyakat oktató pedagógusok számára készült. A könyv szerzői Pámel Gizella 

és Vojnak Csorba Adrianna. Változatos feladatok, tudásellenőrző kérdések várják a magyar nyelv iránt érdeklődő diákokat. […] Az 

online tananyag 72 fejezetet, 49 oktatóvideót, valamint mozgásos videókat is tartalmaz. Kolléganőnk, Fridrik Gertrúd 

tulajdonképpen ezeknek a tartalmaknak az arca. A tankönyvpótló a többi között az iskola, az otthon, a család, a számok, a formák 

és az ünnepek témakörét dolgozza fel…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Vajdaság szerte, és az Újvidéki Egyetemen is megünnepelték az anyanyelv napját 

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából tegnap ünnepséget tartottak az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az egyes 

tanszékek képviselői bemutatták anyanyelvük sajátosságait, a benne rejlő szépségeket. A rendezvényre Zoran Milošević tartományi 

felsőoktatási és tudományos kutatási titkár is ellátogatott. […] A Magyar Tanszéken felső fokon folyik a magyar nyelv oktatása, 

tanárokat, újságírókat, fordítókat képezünk. Mindehhez szükség van az anyanyelv tökéletes ismerésére. Sajnos egyre fogy a 

magyarság itt, Vajdaságban, de az állam odafigyel és sokszor pozitív diszkriminációval próbálja ezt kivédeni. Azt hiszem, jó úton 

haladunk annak érdekében, hogy sikerüljön megőriznünk a nemzeti identitásunkat – emelte ki Andrić Edit, az MTA külső 

köztestületének tagja, a Magyar Tanszék tanára. […] 2008 február 21-én tartották meg először Sándoregyházán az anyanyelv 

nemzetközi napját. A magyar műsorszám után sorrendben felléptek a szlovén, román, cseh, makedón, roma, montenegrói, szerb, 

orosz, szlovák és bolgár nemzetiségek is. […] Az anyanyelv nemzetközi napján a nyelvhasználatot, médiát, jogi keretet érintő 

kérdésekkel foglalkoztak az antalfalvi rendezvényen, melyen a kisebbségi lapok főszerkesztői és tanárok vettek részt…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Bányai János irodalomtörténészre emlékeztek 

Maurits Ferenc festő kiállításának megnyitójával emlékeztek Bányai Jánosra a róla elnevezett emlékházban Bácsfeketehegyen. Dr. 

Bányai János akadémikus, irodalomtörténész 7 évvel ezelőtt, 2016. február 21-én hunyt el. […] A rendezvényt Sárközi István, az 

MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitotta meg. A kiállításon Maurits Ferenc festő Tájvázlat figurákkal című ciklusának 22 

darabját, amelyet 2009-ben Bányai János tiszteletére készített, valamint 2015-ös Pilinszky-reminiszcenciák című rajzait láthatta a 

közönség…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Iskolabuszprogram indul Erdély szórványközösségei számára 

Az erdélyi szórványközösségeket szolgáló iskolabusz-hálózatot hoz létre és működtet szeptembertől a Rákóczi Szövetség az Iskola 

Alapítvánnyal partnerségben, a magyar kormány támogatásával – hangzott el szerdán, Kolozsváron. […] Tizenegy erdélyi 

megyében mintegy félezer diákot szállítanának, több mint száz településről 34 általános iskolába. […] Az Országos Statisztikai 

Intézet által összesített beiskolázási számokat Erdély 15 megyéjére, alap- és középfokú oktatási szintekre bontva elemezték a 2012–

2022-es időszakra vonatkozóan. Mint megállapították, Erdély 15 megyéjében összességében tíz százalékkal csökkent a 

közoktatásban tanulók száma, 1,05 millióról 940 ezerre. A magyar nyelven tanulók száma 12 százalékkal apadt, 167 ezerről 147 

ezerre. […] A legjelentősebb, 41 százalékos létszámapadás Hunyad megyében volt, ezt követi Fehér és Beszterce megye 34 

https://www.magyarszo.rs/hu/5168/kozelet/281378/Holnap-%C3%BCl%C3%A9sezik-az-MNT-MNT-Magyar-Nemzeti-Tan%C3%A1cs-Fremond-%C3%81rp%C3%A1d.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanulj-velunk-magyarul-megjelent-harmadik-kiadas
https://www.magyarszo.rs/hu/5166/kultura/281297/Identit%C3%A1sunk-%C5%91rz%C5%91je-anyanyelv-vil%C3%A1gnap-%C3%BAjvid%C3%A9ki-Magyar-Tansz%C3%A9k.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15626/Sandoregyhazan-is-megtartottak-az-anyanyelv-nemzetkozi-napjat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5166/kozelet/281301/A-nyelvi-soksz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9g-kincs-anyanyelv.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/dr-banyai-janosra-emlekeztek


       

AUSZTRIA 

 

százalékkal, Szeben megye 32 százalékkal. A középfokú oktatásban jóval hangsúlyosabb a csökkenés; ebben már benne van az 

iskolaelhagyás. […] A stratégiai államtitkár, Panyi Miklós bejelentette továbbá: a kormány bruttó százezer forintra emeli a 2023–

2024-es tanévben, a Szülőföldön magyarul program keretében elérhető oktatási-nevelési támogatást…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Antal Árpád Sepsiszentgyörgyi polgármester a zászlóügyben hozott bírósági döntés okozta jogi bukfencről  

A legfelsőbb bíróság semmissé nyilvánította azt a kormányhatározatot, amely révén a „székely zászló” vált Sepsiszentgyörgy 

zászlójává – közölte szerdán a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM). ,,Habár a legfelsőbb 

bíróság döntése végleges és Romániában további jogorvoslatra nincs lehetőség, csak Strasbourgban, Sepsiszentgyörgy zászlajának 

ügyét biztosan nem fogjuk annyiban hagyni” – reagált az ítéletre a Krónikának nyilatkozva Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

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

Új elnökség a RODOSZ élén 

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének csütörtöki sajtóközleménye szerint a civil szervezet új 

elnökséget választott. Tudatják: a leköszönő elnököt, Biró Árpád Leventét, a volt vezetőség alelnöke, Rusu Szidónia váltotta a 

szervezet élén. Munkáját Lázár Beáta és Varga Szilvia alelnökök segítik. Az új elnökség mindhárom tagja PhD hallgató, Szidónia 

a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskola doktorandusza, míg Beáta és Szilvia szintén a BBTE-n 

doktorálnak, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Doktori Iskolában. […] Közlik: az új elnökség célja a doktoranduszok 

és fiatal kutatók szakmai előmenetelének támogatása a következő három dimenzió mentén: tudományszervezés, közösségépítés és 

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

Kortárs szerzők a könyvtárban 

Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Csíkszereda után, Brassó előtt Sepsiszentgyörgyön is megállt egy magyarországi és vajdasági 

szerzőkből álló írókaraván, hogy egy kicsit az irodalomról, már elkészült és most készülő könyveikről beszélgessenek az 

érdeklődőkkel. […] A helyet a Bod Péter Megyei Könyvtár biztosította, és a jelenlevőket házigazdai minőségében Szonda Szabolcs 

könyvtárigazgató köszöntötte…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Emlékezés az aradi hősökre 

Horváth Zoltán György Podmaniczky-díjas budapesti mesteroktató és a Romanika Kiadó vezetője február 21-én, kedden délután az 

unitárius egyház tanácstermében a szabadságharc márciusi ünnepe közeledtével színes, képekkel gazdagon illusztrált, rengeteg új 

információt is felsorakoztató előadást tartott az aradi szabadságharcosokról, majd bemutatta az Arad – ahol a szabadság vértanúit 

avatták című könyvét…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Kádár Gyula - A magyar forradalom Erdélyben 

Hetven éve, 1953. február 18-án született Sepsiszentgyörgyön Kádár Gyula történész, újságíró, lapszerkesztő és lapkiadó. […] 1996-

ban Történelmünk címmel folyóiratot indított, szerkesztett és adott ki, 1998-ban Történelmi Magazinra keresztelte át havi 

rendszerességgel megjelent folyóiratát, melyet anyagiak híján 2013-ban kénytelen volt beszüntetni. […] Ennek nyomatékosítására 

írta és adta ki könyveit. […] Történelmünk rovatunkkal rá emlékezünk, újraközölve egy korábban megjelent A magyar forradalom 

Erdélyben című írását…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Podcast: 50 éves az alsóőri UMIZ könyvtára 

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Magyar Média és Információs Központ – UMIZ magyar könyvtára, mely csaknem 30 

ezer információhordozójával Ausztria legnagyobb magyar nyelvű könyvtára és levéltára. Az alsóőri Öreg Iskolában található 

szakkönyvtár egyik különlegessége a Kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó gazdag gyűjtemény. […] Az alsóőri könyvtárat 

1973-ban alapította Galambos Iréneusz bencés rendi szerzetes, alsóőri plébános. Az 1990-es években ebből a könyvtárból nőtte ki 

magát az UMIZ, mint intézmény. […] Kelemen László az UMIZ intézményvezetője mesél a könyvtárról: A könyvtár több, mint 27 

ezer információhordozóval büszkélkedhet, a könyvek mellett folyóiratok, diplomadolgozatok, újfajta média, hangos könyvek is 

megtalálhatóak, ezek 95 százaléka magyar nyelvű. […] Az igényt látva a könyvtár már évek óta foglalkozik könyvkiadással is. A 

hely- és régiótörténeti bizottság keretében eddig 12 kötet jelent meg…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

 

http://szabadsag.ro/-/iskolabusz-progam-indul-erdely-szorvanykozossegei-szamara
http://szabadsag.ro/-/iskolabusz-progam-indul-erdely-szorvanykozossegei-szamara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romanok-foruma-a-legfelsobb-birosag-szerint-sem-lehet-a-bszekely-zaszlor-sepsiszentgyorgy-lobogoja
http://szabadsag.ro/-/uj-elnokseg-a-rodosz-elen
https://www.3szek.ro/load/cikk/156271/kortars-szerzok-a-konyvtarban
https://www.3szek.ro/load/cikk/156273/emlekezes-az-aradi-hosokre
https://www.3szek.ro/load/cikk/156082/kadar-gyula:-a-magyar-forradalom-erdelyben
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3194981/
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110 éve született Stefan László püspök 

A kismartoni egyházmegye emlékmisét tart február 25-én a Szent Márton-székesegyházban a 110 éves született Stefan László 

püspök – tiszteletére. Az ünnepi misét Paul Iby volt püspök vezeti. […] „A kismartoni egyházmegye építője" – így jellemezte egyik 

számában a „Martinus“ nevű egyházi újság Stefan Lászlót, aki 32 éven át volt Burgenland tartomány püspöke. A burgenlandi 

horvátok és magyarok iránti figyelme, a pedagógusképzés és a médiamunka iránti érdeklődése, valamint a „vasfüggöny“ túloldalán 

lévő egyházzal való kapcsolattartás jellemezte annak az embernek az útját és munkásságát. […] Stefan László 1913. február 25-én 

született Pozsonyban. Az első világháború után Darázsfaluba/Trausdorf került és három nyelven beszélve nőtt fel…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: A nyelvjáráskutatásról Kruzslicz Tamás beszélget Bárth János egyetemi adjunktussal 

Bárth János, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 

Intézetének oktatója, aki ősszel nyelvjárásgyűjtést vezetett a Muravidéken a riportalanya Kruzslicz Tamás ljubljanai magyar nyelvi 

lektornak, aki ezúttal a gyűjtésen szerzett konkrét tapasztalatokról kérdezte a professzort…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Kiállítás: A lakosi hosszú forró nyár Ljubljanában 

A Ljubljanai Liszt Intézet galériájában február 16-án megnyílt a felsőlakosi származású Herman László festőművész „Hosszú forró 

nyár Lakosban” című kiállítása, mellyel a ljubljanai közönség elé tárta muravidéki gyerekkori emlékeit. [...] Keserédes érzéseket tár 

a szemünk elé a zöldek és a kékek pompás palettáján. Herman művészete szervesen vándorol a népművészet és a kései kubizmus 

saját értelmezése között. A színeket erőteljes kifejezőeszközként használja. Egy szokatlan technikával, amelyet fúziónak nevez, 

színes üvegdarabokat állít össze a műtermében, és további színeket ad hozzájuk…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

  

Videó: Megtartotta rendes évi közgyűlését a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

Február 10-én került sor a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma rendes évi közgyűlésére Kopácson. A tanácskozáson az 

elmúlt időszak legfontosabb szakmai rendezvényeiről, a támogatásokról és a továbbképzésekről tárgyaltak, de szó esett az idei év 

terveiről is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Interjú: Aleksandar Tolnauer, az országos Kisebbségi Tanács elnöke 

Amióta a Kisebbségi Tanács élén vagyok, 11 igazgató váltotta egymást a horvát köztévé élén. Szinte mindegyikük asztalára 

odatettük ezt a problematikát, és íme, végül a 11. igazgatóval sikerült dűlőre jutnunk, hogy egy, a nemzeti kisebbségekért felelős 

szerkesztőséget hozzanak létre. A kisebbségek ugyanis alulreprezentáltak a közszolgálati televízióban. És ezt nem csak mi, a KT 

tagjai és a kisebbségi képviselők állítjuk, a horvát köztelevízió statisztikája is ezt bizonyítja: a négy programjában a kisebbségek 

1,79 százalékkal voltak jelen 2019-ben, […] 2022-ben pedig ennél egy egészen kicsivel nagyobb. Érthető, hogy nem várhatunk el 

6-7%-ot, hiszen kisebbségekről van szó, és végső soron nekik kell tartalommal hozzájárulniuk a műsorokhoz. […] 2023-ra a horvát 

költségvetésben az eddigi legmagasabb összeget hagyták jóvá a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiájának a támogatására. 

Mindemellett a magyar szerkesztőség normatív finanszírozását is sikerült növelni, itt 84,61%-os növekedésről beszélünk…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Hitmélyítő konferencia Laskón 

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) szervezésében szombaton konferenciára került sor Laskón, 

amelyen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartott előadást, igehirdetést…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3195995/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/a-nyelvjaraskutatasrol-2/657855
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/a-nyelvjaraskutatasrol-3/658758
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/a-nyelvjaraskutatasrol-3/658758
https://www.nepujsag.net/kultura/13806-a-lakosi-hossz%C3%BA-forr%C3%B3-ny%C3%A1r-ljubljan%C3%A1ban.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/megmartozas-az-emlekekben/658644
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/megmartozas-az-emlekekben/658644
https://kepesujsag.com/megtartotta-rendes-evi-kozgyuleset-a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma/
https://kepesujsag.com/ujabb-siker-zagrabban-rekordnagysagu-tamogatas-a-nemzeti-kisebbsegeknek-onallo-nemzetisegi-szerkesztoseg-a-hrt-keretein-belul/
https://kepesujsag.com/hitmelyito-konferencia-laskon/

