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A három székelyföldi megyében május 18. és 25.
között több mint száz rendezvényt szerveztek a III.
Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében,
egyebek között a Székelyföldi Grafikai Biennálét,
az Erdélyi Táncházzenészek Találkozóját, a 37.
Nárciszfesztivált, valamint az X-Faktor tehetségkutatón kimagasló eredményt elért Baricz Gergő
koncertturnéját. A helyszínek nem csupán a három
megyeszékhelyre: Marosvásárhelyre, Csíkszeredára és Sepsiszentgyörgyre korlátozódtak, hanem
olyan kisebb településeket is érintettek, mint Mezőpanit, Székelyvarság vagy Szentkatolna.
http://szekelyfoldnapok.ro/
Digitalizálták a legrégebbi és ma is megjelenő erdélyi magyar folyóiratot, a 150 éves Keresztény Magvetőt, amelynek teljes anyaga hozzáférhetővé vált az
interneten. A megjelenés alkalmából Budapesten
május 17-én bemutatót tartottak.
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/
news%2CPNewsScreen.vm/news_id/906/
pageno/1/archived/false
Május 2-3. között emlékkonferenciát tartottak Bod
Péter református lelkész, irodalomtörténész születésének 300. évfordulója alkalmából Nagyenyeden
és Magyarigenben.
http://bodpeteralapitvany.blogspot.com/
Tizennegyedik alkalommal szervezték meg a Vajdaságban a magyar film délvidéki hetét, amelyen a
42. és 43. magyar filmszemle alkotásaiból láthattak
válogatást tizenkét vajdasági településen. A rendezvényt Siflis Zoltán filmrendező, a magyar film
délvidéki hetének szervezője, a Magyar Nemzeti
Tanács kulturális bizottságának elnöke nyitotta
meg.
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-0516_Kortars_magyar_filmek_Vajdasagban.xhtml
Dr. Szöllősy Vágó Lászlót, a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség főtitkárát, a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület művészeti vezetőjét tiszteletbeli tagjává választotta a Magyar Kodály Tár-

saság. A vajdasági magyar művelődés érdekében
Kodály szellemében végzett zenei, közművelődési
munkássága elismeréseként részesült az elismerésben.
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=
hir&id=1454
Bemutatták Hamvas Béla Az elődök nagy kincses tára
című, magyarul még ki nem adott esszégyűjteményét a szerb fővárosban. Sava Babić, a magyar irodalom professzora és fordítója úgy értékelte, hogy
Hamvas Béla műveiben egyesítette a keleti és a
nyugati kultúrát, és összekötötte Európát az egész
világgal.
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-0414_Hamvas_Bela-kotetet_mutattak_be_
Belgradban.xhtml
A szabadkai Népkörben bemutatták Garay Béla
Magyar műkedvelők az őrhelyen című könyvét, amely
az 50 éves Népkör Magyar Művelődési Közösség
színjátszásáról íródott. Az 1919-től 1971-ig terjedő
időszaknak a története található benne.
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-0522_Kulturalis_osszekacsintas.xhtml
Átfogó, az egyes települések (Csekefa, Kisfalu, Pártosfalva, Szécsiszentlászló és Kisszerdahely) történetét feldolgozó monográfia készül az öt muravidéki magyarlakta településről. A projektmunka
előreláthatólag 2014-re fejeződik be.
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/3843
Lendván, a magyar-szlovén határon átnyúló
együttműködési program jegyében nyitotta meg
Kepe Lili, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója azt a népzenei, módszertani archívumot, amelyik az 1998-ban elhunyt Horváth Károly
népzenekutató munkásságának állít emléket.
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/3977
Május 14-én Dunaszerdahelyen írták alá a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a
Csemadok Országos Tanácsa, valamint a Csema151

dok Művelődési Intézete közötti együttműködésről szóló megállapodást. A szlovéniai és a szlovákiai magyar nemzetiségi művelődési intézmények
közötti együttműködés több mint 20 évre tekint
vissza.
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/3922
A Csemadok Szepsi Alapszervezete április 27-június 17. között 33. alkalommal rendezi meg a Szepsi Csombor Márton Napokat, melynek keretében
kiállítást nyílt Pünkösd a fafaragó művészetben címmel, pünkösdi koncertet tart az Egressy Béni Vegyeskar, Szanyi Mária néprajzkutató tart előadást
a pünkösdi néphagyományokról, a Pünkösdi Vigasságok Gálaműsorban bemutatják a Pünkösdi
népi játékokat. Lesz hangverseny, gyermekfoglalkoztató program és honismereti gyalogtúra is.
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/
33922-megbekeles-napja-szepsiben
A Szepesség 19. század eleji kultúrtörténetéről és
a régió egyik kiemelkedő személyiségéről, Genersich Jánosról (Johann Genersichről) rendeztek konferenciát magyar-szlovák-osztrák együttműködésben május 8-9-én Bécsben.
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/
stories/164788/
Digitalizálják a közép-európai néprajzkincset, amely
az internetre kerül. A projekt célja az, hogy bemutassa a közép-európai népek hagyományos
kulturális örökségét és segítse annak megőrzését.
A tudományos partnerek a Cseh Tudományos
Akadémia Néprajztudományi Intézete, a beszter-
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cebányai Bél Mátyás Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézete, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete, a Szlovén Tudományos
és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja, valamint társult partner az Österreichisches
Volksliedwerk.
http://multikult.transindex.ro/?hir=5880
Tavaszi Magyar Napok Kijevben címmel tartottak
rendezvénysorozatot az ukrán fővárosban. Az eseményre a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) szervezésében, a Jelcin Alapítvány kijevi képviselete
támogatásával került sor. Az ünnepségen az egyesület nevében Etelköz díjat nyújtottak át a 60 éves
Dupka Györgynek, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatójának az ukrajnai magyarság
fennmaradása, identitásának megőrzése, nyelve,
kultúrája, hagyományai továbbélésének érdekében
kifejtett kimagasló tevékenysége elismerésének jeléül.
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=
get&id=9417
Százöt évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Dsida
Jenő költő. Az évfordulóra több helyszínen, így
például Szatmárnémetiben és Beregszászban is
megemlékeztek. A rendezvény szervezője az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Országos
Elnöksége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet volt.
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=
get&id=9413
Kálóczy Katalin

