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A Magyar Tudomány márciusi száma 

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legfrissebb száma, amelynek tematikus összeállítása Környezeti nevelés: 

Nem lehet elég korán kezdeni címet viseli. Az aktuális szám vendégszerkesztője: Varga László. […] A számban megtalálható Rosta 

István: Megemlékezés gróf Lónyay Menyhértről, Akadémiánk 4. elnökéről, születésének 200. évfordulóján; illetve Szécsényi 

András történész könyvszemléje az akadémia 1985-1900 között regnáló elnökének Berend T. Ivánnak, Az Európai Unió története. 

Integráció, populizmus, nacionalizmus című kötetéről…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

Előadás: Petőfi-kérdések 

200 éve született Petőfi Sándor költő, ennek alkalmából a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Nemzeti 

Történeti Múzeum szervezésében kerül sor Egyed Emese irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, ny. egyetemi 

tanár előadására. Ez eseményre 2023. március 27-én 18.00 órától a BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelyén 

(Ferdinánd terem, Jókai (Napoca) u. 11.) kerül sor…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

 

A háború eszkalálódása óta megkétszereződött az ukrán könyvek iránti kereslet külföldön 

 
Az Ukrán Könyvintézet adatai szerint 2013 óta apránként nő az érdeklődés az ukrán irodalom iránt. Körülbelül 48-ról 2021-ben 

több mint 120-ra nőtt a lefordított ukrán könyvek száma. 2022-ben ugrás történt – a külföldiek több mint 230 ukrán szerző 

könyvének jogait vásárolták meg” – jelentették…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

Ijjász Gyula-tárlat nyílt Ungváron 

 
A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban Ijjász Gyula, Ungvár kiemelkedő művésze halálának 80. 

évfordulója alkalmából kamara kiállítást rendeztek. A szerző 4 eredeti műalkotását mutatják be archív anyagok kíséretében, amelyek 

lehetőséget adnak arra, hogy érdekes részleteket tárjanak fel a művész alkotói életéből. Ezt az eseményt az ismert ungvári újságíró, 

Ungvár történetének kutatója, Tetyana Literáti kutatásai ihlették, aki tavaly publikált egy cikket Ijjász (Jaczik) Gyula életéről – 

kezdte nyitóbeszédét a tárlat megnyitóján Ruszin Valéria, a múzeum történelem és helytörténeti osztályának vezetője…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Videó: 34 éve jött létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

 
Harmincnégy éve jött létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, mely a második világháború után a Kárpát-medence első 

önálló magyar külhoni érdekvédelmi szervezete. Az elmúlt több mint három évtizedben a szövetség végig következetesen képviselte 

a kárpátaljai magyarság érdekeit, és ezt teszi jelenleg is. A KMKSZ történetéről legutóbb a szervezet fennállásának harmincadik 

évfordulója alkalmából készült dokumentumfilm Életre ítélve címmel. Az alkotás szabadon megtekinthető a legnagyobb video 

megosztó oldalon, a Youtube-on. […] A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alakuló gyűlésére 1989. február 26-án Ungváron, 

a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében került sor…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Megtartotta 4. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács 

Immár negyedik ülését tartotta pénteken Szabadkán az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. […] Fremond Árpád elnök, a 

pénzügyi beszámoló kapcsán azt mondta: […] A bevételi oldal 1 milliárd 423 millió 774 ezer dinár volt, s a megvalósulás elérte a 

tervezett keret 96 százalékát, […] a kiadási oldal 582 millió 948 ezer dináros felhasznált összege mindössze 39 százalékos 

megvalósulást jelent. […] Az ülés folytatásában a Magyar Nemzeti Tanács konzultatív testületet hozott létre a vajdasági kulturális 

kínálat feltérképezésére. […] A testület feladata az lesz, hogy meghatározza, összegyűjtse és rendszerezze a szerbiai és vajdasági 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mersz.hu/dokumentum/matud202303__1/
https://kab.ro/hirek/hir/petofi-kerdesek-egyed-emese-eloadasa-1491
https://economic.karpat.in.ua/?p=35457&lang=hu
https://karpataljalap.net/2023/02/21/ijjasz-gyula-tarlat-nyilt-ungvaron
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/34-eve-alapitottak-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseget.html


       

magyarság rendezvényeit, helyszíneket, tájegységeket, épített és szellemi örökséget, helytörténeti és gasztronómiai útvonalakat, 

mint nemzeti közösségünk idegenforgalmi kínálatát…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Segítik egymás tevékenységét a két szomszédos regionális bizottság tudósai 

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB) 2023. évi közgyűlésén a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) is 

képviseltette magát 2023. 02. 23-én a szegedi székház dísztermében. A két szervezet között tavaly együttműködési megállapodás 

született, ami formálisan is szabályozza a két szomszédos regionális bizottság tudósainak szándékát, miszerint segítik egymás 

tevékenységét. Hohmann Judit, a SZAB alelnöke tavaly már köszöntötte Szabadkán a Tudóstalálkozó résztvevőit, most pedig 

Csányi Erzsébet, a VMAT elnöke és Lukity Tibor, a VMAT alelnöke ismerkedett meg közelebbről a szegedi testület munkájával…” 

Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Konferencia: Modernkori kihívások a gazdasági jogban 

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet számára a szombati nap több okból is jelentős volt. A magyarkanizsai székhelyű, Vajdasági 

Birkózóakadémia nagyterme adott otthont a délelőtt kezdődő és délutánig tartó jogászkonferenciának. […] Lakatos Adrián, a 

Vajdasági Magyar Jogász Egylet tagja és a konferencia társszervezője lapunknak nyilatkozva arról beszélt, hogy […] ezek az 

események az információcsere mellett azért is fontosak, mert alkalmat biztosítanak ahhoz, hogy a fiatalabb jogászok 

megismerkedhessenek idősebb kollégáikkal, tapasztalatokat gyűjthessenek. […] Az MTA külső köztestületének tagja, Dudás Attila, 

az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának rektora mutatta be a vállalkozás népszerűsítését elősegítő kiadványt. A Vágj bele! A 

vállalkozások jogi környezete Szerbiában – Kézikönyv kezdő vállalkozók számára igen fontos és hasznos olvasmány. […] A 

konferencia tényleg sokrétű volt, hisz a szervezők még arra is gondot fordítottak, hogy az otthont adó Magyarkanizsát is bemutassák. 

Mészáros Zoltán történész, az MTA külső köztestületének tagja, Magyarkanizsa a történelem viharaiban és csendjeiben című 

előadásával a váltakozó hatalmi rendszerek tükrében világította meg a város változásait…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Akkreditált képzések a Téli Egyetemen 

Téli Egyetemet szerveztek a pedagógusok számára a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A pedagógusok részére 

megszervezett képzés a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Az idei esemény három akkreditált képzéssel zajlik, 

ezek között szerepel a projektoktatás, a stressz kezelő, személyiségfejlesztő és kommunikációs készségeket fejlesztő tréning, 

valamint a robotok alkalmazása az oktatásban. A szervezők aszerint állították össze az idei képzés tervét, hogy megoldást nyújtsanak 

az oktatásban felmerülő aktuális problémákra – fejtette ki Pintér Krekity Valéria, az MTA külső köztestületének tagja, az MTTK 

oktatási dékán helyettese…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Zomborban bemutatták Vasagyi Mária legújabb, Eszter könyve c. regényt 

Zomborban bemutatták Vasagyi Mária legújabb regényét. A mű a zEtna Kiadó gondozásában jelent meg. […] Vasagyi Mária írónő 

nevéről először 2002-ben, Silentium album című kötetének megjelenésekor hallott a szélesebb közönség. Legújabb, Eszter könyve 

c. regényében egy család történetét mutatja be több nemzedéken keresztül. […] A zenében és képzőművészetben is otthonos Vasagyi 

Mária írói munkásságáért megkapta már a Szirmai- és Sinkó Ervin Díjat, a Híd-Díjat valamint a Herceg János Irodalmi Díjat…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötetbemutató: A szabadkaiság szemüvegén át a vajdaságiasságról 

A Szép Amáliák című cselédregénnyel olvasóbarát, amolyan „régimódi történetet” szerettem volna írni, olyan kötetet, ami valódi 

olvasói élményt nyújt, a történeti szál magával ragad, egyben nyomon követhető - hangsúlyozta Lovas Ildikó a topolyai Juhász 

Erzsébet Könyvtár padlásterében tartott könyvbemutató alkalmával. Brenner János szerkesztő, a Fórum Könyvkiadó Intézet 

munkatársa az est kezdetén elárulta, hogy a szerkezetileg posztmodern regény a bennünket körbevevő tájat, kultúránkat, a vajdasági 

magyar mentalitásunk alapvonásait tárja elénk több mint 500 oldalon, vendégszövegeket is felhasználva…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk > 

Bemutatták a Mélycseppek című kötetet 

A Muzslai Petőfi Sándor MME könyvtártermében péntek este bemutatták Sisakos Fanni Mélycseppek című verseskötetét, mely 

tavaly látott napvilágot a Sziveri János Művészeti Színpad gondozásában…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28301/Elfogadta-tavalyi-penzugyi-zarszamadasat-az-MNT.html
https://szmsz.press/2023/02/25/segitik-egymas-tevekenyseget-a-ket-szomszedos-regionalis-bizottsag-tudosai/
https://www.magyarszo.rs/hu/5170/vajdasag_magyarkanizsa/281531/Megbirk%C3%B3zni-a-kih%C3%ADv%C3%A1sokkal-magyarkanizsa-jog%C3%A1szkonferencia.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/akkreditalt-kepzesek-teli-egyetemen
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/eszter-konyve
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15630/A-szabadkaisag-szemuvegen-at-a-vajdasagiassagrol.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15633/Muzslya-Bemutattak-a-Melycseppek-cimu-kotetet.html


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

 

Gyászhír: Faragó Árpád, színházigazgató 

Életének 92. évében elhunyt Faragó Árpád nyugalmazott színművész, a Magyarszó Kilátó mellékletének rendszeres szerzője. A 

Drávaszögben, Hercegszőllősön református lelkészcsaládban született 1931. december 1-jén. Az Újvidéki Egyetem Magyar 

Tanszékén 1969-ben szerezte meg az általános iskolai tanári oklevelet. 1953-tól 1955-ig a zombori színház magyar társulatának, 

1955-től 1959-ig a szabadkai Népszínház, 1959-től 1985-ig az Újvidéki Rádió színészegyüttesének művésze volt. 1985 és 1995 

között az Újvidéki Színház igazgatói tisztségét töltötte be. […] Öt könyve jelent meg, ezek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Kiállítás a Szabadkai Kortárs Galériában 

A Szabadkai Városi Múzeum és a Képzőművészeti Találkozó közös múltjába röpítette vissza a látogatókat a péntek esti 

képzőművészeti kiállítás hangulata a Szabadkai Kortárs Galériában. Ninkov Kovačev Olga, művészettörténész, az MTA külső 

köztestületének tagja, elmondta: „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy éppen egy jubiláló évünkben – tehát a múzeum idén 

ünnepli 75. évfordulóját – itt tudunk tárlatot rendezni és át tudjuk élni az elődeink tevékenységét…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes 

cikk > 

 

Román külügy: Nem adtuk beleegyezésünket Budapest újabb erdélyi beruházási programjához 

Románia semmilyen szinten nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy Magyarország beruházási programokat hajtson végre Erdélyben, 

ahogyan azt az elmúlt években tette – közölte a Külügyminisztérium sajtóirodája a G4Médiával. […] A pályázatot nyert 

mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek többsége már működik, a többit 2023. december végéig kell átadniuk a vállalkozóknak. 

A kisösszegű mezőségi és székelyföldi gazdapályázatok után a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány zöld jelzésre vár, 

hogy a partiumi gazdapályázatokat is meghirdethesse, mondta február közepén Kozma Mónika, aki azt is elismerte, hogy a partiumi 

program elindításához még szükség van egy román-magyar megállapodásra. […] A román sajtóban Orbán Viktor tusványosi 

beszéde óta állandó jelleggel visszatérő téma lettek Budapest erdélyi beruházásai…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Miért költünk ilyen sokat élelmiszerre? 

Egy friss felmérés szerint az Európai Unión belül Romániában emésztik fel a jövedelem legnagyobb részét az élelmiszerek, az 

emberek havonta 1000 lejből átlagosan 250 lejt költenek erre. A számok mögött több ok is állhat, gazdasági tényezőktől kezdve 

mentalitásbeli sajátosságokig. Jánossy Alíz gasztronómiai szakírót faggattuk, hogy szerinte mivel magyarázhatók a statisztika 

eredményei. […] A romániai, illetve a kelet-európai emberek hajlamosak többet vásárolni, mint amire szükségük van, de nem azért, 

mert pazarolnak, hanem mert szeretnek tartalékolni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Tudományos Mozgalmat indít a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 

A KMDSZ Tudományos Mozgalom keretében a diákok február 28. és május 11. között heti rendszerességgel tudományos 

workshopokon vehetnek részt – közölte a diákszövetség. A workshopok célja megválaszolni a diákok kutatással és dolgozatírással 

kapcsolatos kérdéseit, továbbá támpontokat nyújtani a szakmailag jelentős munkák megírásában. A műhelymunkák sorozatát a 

KMDSZ Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciája (ETDK) zárja. 1016 diák visszajelzéseit összesítették, az volt a kérdés, hogy 

mi okoz a diákok számára kihívást a kutatás terén. A diákok azokon a területeken kaphatnak segítséget, ahol szükségük van erre, 

továbbá olyan elismert kutatóktól tanulhatnak, akik az adott területen értek el kiemelkedő eredményeket…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Megalakult a Székelyföldi Nagyprodukció Társulat 

Az István, a király székelyföldi nagyprodukció sikerének lenyomataként külön társulatba szerveződött a produkció valamennyi 

résztvevője. A döntés mögött elsősorban a társulat összetartása áll, valamint az, hogy új élményeket adjon a közönségnek. Március 

16-án a társulat új produkcióval jelentkezik, amelyet Sepsiszentgyörgyön mutat be. A társulat égisze alatt kisebb-nagyobb zenés 

színházi előadásokkal készülnek majd, és feltett szándékuk minél több társulati tagot foglalkoztatni a 27 szólistából, 33 

szimfonikusból, 63 táncosból, valamint több mint száz kórustagból álló…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Még mindig a '89 előtti traumákat kompenzálja az erdélyi köztéri szobrászat 

A rendszerváltás után három évtizeddel még mindig a ‘89 előtti traumák határozzák meg azt, hogy milyen magyar vonatkozású 

köztéri szobrok születnek Erdélyben, és ezért azok a művészek is felelősek, akik részt vesznek az emlékezet bizniszben, hangzott 

el a februári Transtelex Dialógon Bartha József vizuális művész, díszlettervező, Kispál Ágnes-Evelin vizuális művész, a 

https://www.magyarszo.rs/hu/5170/kultura/281570/Elhunyt-Farag%C3%B3-%C3%81rp%C3%A1d-hal%C3%A1leset.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/hat-kozos-ev
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/hat-kozos-ev
https://transtelex.ro/kozelet/2023/02/25/roman-kulugy-erdelyi-beruhazasok-tiltas
https://kronikaonline.ro/gazdasag/miert-koltunk-ilyen-sokat-elelmiszerre-n-szakertovel-kerestuk-a-valaszt-hogy-romania-miert-aranyermes-az-eu-ban-ezen-a-teren
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkutass-elemezz-mutass-ber-n-tudomanyos-mozgalmat-indit-a-kmdsz
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megalakult-a-szekelyfoeldi-nagyprodukcio-tarsulat


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér alapítója, vezetője, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, és 

Székely-Sebestyén György művészettörténész, a kolozsvári Quadro galéria vezetője ült egy asztalhoz kedd este a kolozsvári 

Planetáriumban. […] Jelenlévő szakemberek többször hangsúlyozták, hogy nem a megemlékezés tényét kifogásolják, hanem azt, 

hogy az 19. századi elvek szerint történik, nem korszerű, […] illetve, hogy jelenleg az erdélyi magyar közösség a rendszerváltás 

előtti korlátokat kompenzálja a köztéri emlékműveivel. […] A beszélgetés kötött része után a közönség soraiból szólt hozzá a 

témához Miklósi Dénes képzőművész, egyetemi tanár, aki a szakma felelősségére hívta fel a figyelmet…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > 

Tizenegy verseskötet után meséket tartalmazó kötettel jelentkezik László Noémi kolozsvári költő 

Tizenegy verseskötet után meséket tartalmazó kötettel jelentkezik László Noémi kolozsvári költő: a Gutenberg Kiadónál lát 

napvilágot a Keljfeljancsi – mesék hívőknek és hitetleneknek című könyve, amelyet Tomos Tünde illusztrált. László Noémit arról 

faggattuk, miért kanyarodott a költészettől a próza felé, és mire számíthatnak a kötet olvasói…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

A székely betyárokra és a kommunizmus áldozataira emlékeztek 

A kézdisárfalvi kápolnában tartottak megemlékező szentmisét a székelyföldi betyárokként ismert Pusztai Ferenc, vitéz Dézsi Dénes 

és Máté György (Jeges) emlékére szombaton. Ambrus Ágnes nyugalmazott egyetemi oktató beszédében a kommunizmus 

áldozatainak emléknapjáról szólt. […] Romániában a nyilvántartások szerint hivatalosan (bírói végzéssel) 600 ezer személyt 

kommunista ellenes tevékenység miatt ítéltek el politikai okokból, de valójában meghaladja a kétmilliót azoknak a száma, akiket 

1945 és 1989 között politikai okokból börtönökben, lágerekben, pszichiátriai intézetekben fogva tartottak, kínoztak, vagy 

kivégeztek. És ez a szám nem tartalmazza azokat a román állampolgárokat, akiket ítélet nélkül, a hegyekben, vagy más helyeken 

kivégeztek, anélkül, hogy nyilvántartottan börtönben, vagy lágerben lettek volna” – emelte ki a felszólaló…” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > 

Nyílt levél: A MÚRE hallgatását kéri számon a Pluralizmus Erdélyben csoport az újabb újságíró-fenyegetés után 

Nyílt levélben fordult Szűcs Lászlóhoz, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) elnökéhez a Pluralizmus Erdélyben 

csoport. Mint írják, a szervezet „süket és néma” Kulcsár Árpád újságíró megfenyegetésével kapcsolatban. A csoport szerint a 

sajtószabadság és az újságírók védelmét vállaló szervezetnek reagálnia kellett volna arra, hogy egy erdélyi újságírót fizikai 

erőszakkal fenyegettek meg, de erre az incidens után egy héttel sem került sor. A Pluralizmus Erdélyben csoport nyílt levelét 

változtatások nélkül közöljük…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Napóráink sorsa 

1990 után a templomok, templomtornyok, kastélyok restaurálásakor több napórát fedeztek fel Erdélyben (Gyergyószentmiklós, 

1993; Gyergyóalfalu, 2010; Csíkszenttamás, 2015; Kolozsvár, 2019; Gyalu, 2021 stb.), és várhatóan újabb napórák kerülnek 

napfényre. Jó okunk van feltételezni, hogy tulajdonképpen minden templomon kellett lennie napórának. Így történhet meg ma 

Erdélyben, hogy egy torony felújításakor, amikor lekaparják a mészréteget, előbukkanhat alóla egy-egy régi napóra maradványa…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Többet kellene tudni a magyar és roma elsősök beiratkozásának hátteréről a magyar iskolákban 

Néhány éve a szlovákiai magyarság minden tavasszal kíváncsian várta az előzetes beiratkozási adatokat, melyeket később 

összevetettek a szeptemberi végleges adatokkal, és az oktatáspolitikai szakemberek igyekeztek értelmezni és véleményezni a 

számokat. […] Az oktatási minisztérium az iskolák belső rendszerében gyűjtött adatokból készít statisztikai kimutatásokat. A tárca 

adataiból ki tudjuk olvasni, hogy a 2022/2023-as tanév szeptemberében 3819 elsős kezdte meg tanulmányait magyar iskolában, azt 

viszont már nem tudjuk, hogy hány iskolaköteles gyermek számára kértek halasztást, illetve hányan halasztottak közülük tavaly. 

[…] Nem tudjuk azt sem, hogy az áprilisi beiratkozástól a szeptemberi iskolakezdésig milyen mozgások történnek az egyes 

régiókban. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) évtizedek óta gyűjti és összegzi a magyar beiratkozási 

adatokat. Begyűjti az előzetes beiratkozási adatokat – melyeket a tárca nem összegez – és az elsősök végleges számát is. Többször 

kerestük Fekete Irént, az SZMPSZ elnökét és kértük, hozzák nyilvánosságra a szövetség által összegyűjtött adatokat. […] A magyar 

alapiskolák beiratkozási adataival évekkel ezelőtt Pék László, az SZMPSZ korábbi elnöke, Albert Sándor, az MTA külső 

köztestületének tagja, oktatási szakember és Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője foglalkozott valamilyen 

formában…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 
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DIASZPÓRA 

Előadás és könyvbemutató: A Reviczky Társulás rendezvényei Léván 

Február 23-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti 

szakosztály immár 118. helytörténeti előadására, melynek témáját Vak Bottyán születésének 380. évfordulója adta. A szép számban 

megjelent érdeklődő közönséget Müller Péter, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője 

köszöntötte, aki egyben az aznapi téma előadója is volt. […] 1938 és 1945 között Léván utca, az 1940-es években a helyi 

cserkészcsapat viselte Vak Bottyán nevét. […] Február 22-én a Reviczky Társulás irodalmi szakosztálya és a diószegi Pannónia 

Társaság közös szervezésében került sor a Reviczky Házban Király Anikó felvidéki író, grafikus, az egyetemes magyar gyermek- 

és ifjúsági irodalom tehetséges, fiatal képviselője első felnőtteknek tartott könyvbemutatójára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

teljes cikk 2 > 

Duray Miklósra emlékezik a Felvidéki Magyarok 2023/1. száma 

Száz oldalon jelenik meg kiadványunk, ezúttal egyetlen témával foglalkozunk, Duray Miklós életművére tekintünk vissza. Tesszük 

ezt a magyar kultúra napján, nem véletlenül, hiszen a 2022. december 30-án elhunyt Duray Miklós – a Magyar Kultúra Lovagjaként 

is jelentős életművet hagyott hátra. Felelevenítjük életútját, részleteket közlünk a Csillagvirág és tövistörek mesekönyvéből…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Vándorkiállítás: Zarándok – Jel – Kép Út 

Értékőrző és hitet mélyítő vándorkiállítás indult felvidéki útjára február 24-én Palástról. A Mária Út Közhasznú Egyesület a felvidéki 

Via Mariae szervezettel karöltve megvalósult vándorkiállításon a Mária Út magyarországi állomásait mutatják be. A tizennyolc 

panelből álló tárlat a községi hivatal közösségi termében kapott helyet. […] A tárlat eszmeiségéről Galgócziné Szabó Zsófia, a 

Mária Út Közhasznú Egyesület koordinátora szólt a közönséghez. „A kiállítás címe maga egy szimbólum, mely egyúttal a 

zarándoklat lelkiségére utal…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Kötet: Egy világraszóló történet: Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve 

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének a fenti címmel jelent meg kötete Budapesten, 2022-

ben. A Kecskés D. Gusztáv és Scheibner Tam által szerkesztett tanulmánykötet egy összefoglaló mű, amely megkísérli összefoglalni 

a magyar migrációkutatás legutóbbi eredményeit. [...] Az elmúlt évtizedben a történeti migrációkutatásban léptékváltás 

tapasztalható: a migrációs útvonalak, a bevándorlói közösségek tapasztalatai, a társadalmi integráció folyamatai iránt 

megnövekedett az érdeklődés. […] Az 1956-os forradalom nemzetközi jelentőségének mérlegelésekor az eddigi kutatások jórészt a 

közvetlen politika- és diplomáciatörténeti következményekre összpontosítottak. Érdemes azonban a forradalom hosszabb távú 

hatásait is mérlegelni, mely nem történhet meg a menekültek sorsának feltárása és tágabb összefüggésrendbe állítása nélkül. […] A 

kötet IV–V. blokkja abban segít tájékozódni, hogy azok az országok, amelyek menekültek befogadása mellett döntöttek, milyen 

módon vettek részt a krízis megoldásában. […] A kötet azzal a céllal készült, hogy egyrészt további segítséget nyújtson a magyar 

menekültek kutatói számára…” Forrás: Boud.de: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  
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