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Az 1944-es légitámadás áldozataira emlékeztek Beregszászban 

Az 1944-es szovjet légitámadás áldozatairól emlékeztek meg Beregszász köztemetőjének honvéd parcellájánál, majd a város 

vasútállomásánál október 9-én. […] Végezetül elhelyezték az emlékezés koszorúit a vasútállomás falán lévő emléktáblánál…” 

Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Erdei kutatóbázissal bővült a Rákóczi-főiskola  

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén az egykori erdészház felújított épületének ünnepélyes átadására került sor 

október 9-én. Az eseményen Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke ismertetve a felújított épület funkcióját elmondta: „Elsősorban a 

főiskola biológia, kémia, földrajz és turizmus szakos diákjainak lesz a terepgyakorlati tábora, amely egyszerre kutatóterep is lesz. 

Emellett alkalmas lesz a Szernye-kanális közelségének köszönhetően a csónakázás, kenuzás elsajátítására is, valamint a 

pedagógusszövetség nyári táborainak helyszínéül is szolgálhat majd, s a Biológia Tanszék által kidolgozott erdei iskola is helyet 

kap benne, ami 3–5 napos lehetőséget ad Kárpátalja összes iskolájának, illetve ez egy hely ahhoz, hogy a vándortábor-akció 

elindulhasson Kárpátalján…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Interjú: Dr. Zubánics László lett az új tanszékvezető 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási és Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció 

Tanszékének élére új vezetőt neveztek ki dr. Zubánics László, az MTA külső köztestületének tagja személyében. 2016-ban védte 

meg a doktori disszertációját. Korábban az intézet igazgatóhelyettese volt, szeptembertől pedig ön vette át a történelem tanszék 

irányítását. Milyen változást jelent ez a tanszék életében? A kollektívával megbeszéltük, hogy megosztjuk a feladatokat, mindent 

közösen dolgozunk ki. Kulcsár Tímeát választottuk tanszékvezető-helyettesnek, aki segít a tanmenet és egyéb programok 

kidolgozásában. Jelenleg a tanszéken két professzor és öt docens dolgozik. A többiek adjunktusi és asszisztensi állásban vannak. 

[…] A történelem tanszéken belül a nemzetközi kapcsolatok szak az első perctől népszerű volt, […] Megemelték a ponthatárt, 

minimum 140-et kellett összegyűjteni ahhoz, hogy felvételt nyerhessenek. Ha a korábbi ponthatár marad, akkor akár 25 diákunk is 

lehetne, így viszont sajnos sokan 1-2 ponttal maradtak le…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Hitoktató kapta az idei Pásztor Ferenc-díjat 

Október közepe felé a beregszászi római katolikus egyházközség minden évben megemlékezik Pásztor Ferencről, egykori 

lelkipásztorról, aki a II. világháború utáni években hitéért üldöztetést, majd vértanúhalált szenvedett Szibériában. Az október 11-én 

bemutatott vasárnapi szentmisén a hívek közbenjárását kérve imádkoztak az egyházközség lelki megújulásáért. Pásztor Ferenc 

nevéhez kapcsolódik a több éve megalapított Pásztor Ferenc-díj, melyben idén Kucsinka Katalin hitoktató részesült. Az 

egyházközség huszonhárom éven át folytatott odaadó munkáját méltatta a kitüntetés odaítélésével…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk > 

 

Vagyon-visszaszármaztatás: Még idén meghatározzák a kárpótlási szorzószámot 

A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség illetékesei szerint az év végéig meghatározzák a kárpótlási szorzószámot, ezt követően 

pedig azonnal elkezdik a kárpótlásra tíz százalékos előlegének kifizetését. Strahinja Sekulić, az ügynökség igazgatója elmondta, 

hogy eddig háromezer ilyen kárpótlási ügyben hoztak végzést, írja a Blic Biznis. A vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény 

értelmében a kárpótlási alap két milliárd euró, viszont az államosított vagyon összértékét 13,4 milliárd euróra becsülik. Az elkobzott 

vagyon értékétől függetlenül egy tulajdonos legfeljebb félmillió eurót kaphat. A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökséghez a 

polgároktól mintegy 75.000 vagyon-visszaszármaztatási kérelem érkezett be, ezek közül 68.000 ügyben már döntés született…” 

Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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Ismét összefirkálták és most meg is rongálták Drea magyar helységnévtábláját  

Gyakorlatilag nem múlik el nap anélkül, hogy ne rongálnának vagy festenének le egy-egy magyar nyelvű helységnévtáblát a 

Délvidéken. Mostanára a helyzet odáig jutott, hogy a már megrongált, ám letakarított táblákat is újra lemázolják, így pedig megindult 

a “harc” az éjszakai rongálók és a nappali tisztítok között. A Vajdasági Magyar Szövetség bejelentette, hogy pénteken tárgyalást 

kezdeményez a belügyi szervekkel, hogy mielőbb tegyenek lépéseket a kisebbség ellenes támadásokkal szemben…” Forrás: 

Delhir.info: teljes cikk > 

Szabadkán kiállítás nyílt az észak-bácskai régészeti ásatások eredményeiről 

Tavaly októberben és novemberben régészeti mentőásatások folytak a szerb és a magyar határ között húzódó földgázvezeték 

nyomvonalán. Magyarkanizsa, Zenta és Ada község területén kilenc helyszínen tártak fel lelőhelyeket. A kiállítást Kern Imre, 

Szabadka város alpolgármestere, dr. Silling Léda, az MTA külső köztestületének tagja, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet 

igazgatója, valamint dr. Neda Mirković-Marić régész, az ásatások vezetője és a kiállítás szerzője nyitották meg.  A régészeti ásatások 

anyagából egy kiállítás készült, amely pénteken nyílt meg a szabadkai Kortárs Galériában. Silling Léda elmondta, hogy az anyag 

legnagyobb része még feldolgozásra vár. A következő nagyberuházás, Szabadka területén a Belgrád–Budapest gyorsvasút építése 

szintén komoly feladatok ró majd a régészekre, hiszen számos területen kell feltárni majd a leendő gyorsvasút alatt elterülő 

lelőhelyeket. Az ásatásokon 50 régész, egyetemi hallgató és szakmunkatárs dolgozott…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: beszélgetés dr. Farkas Emillel, Zenta Pro Urbe díjasával 

Dr. Farkas Emil, a Zentai Közkórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA külső köztestületének tagja Zenta város 

legrangosabb elismerésében részesült, a város napján Pro Urbe díjjal tüntették ki. A szakmában a laporoszkópiás sebészet itteni 

úttörőjeként tartják számon, és neki köszönhető, hogy a Zentai Közkórházban az országban elsők között honosodott meg a 

laporoszkópiás módszer. […] Mikor döntötte el, hogy orvos, és azon belül sebész lesz? Engem az irodalom érdekelt, irodalmi 

szakkörre jártam, és Adán, a Cseh Károly iskolában a Fáklya című iskolai lapnak voltam a szerkesztője, a rádiónál riporterkedtem, 

a Jó Pajtásnak és később a Magyar Szónak is írtam. […] 1990-ben találkoztam először a laporoszkópiás sebészettel. Georg Berci, 

magyar származású amerikai sebész százvalahány műtétet mutatott be…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Vers- és prózamondó szemle: Tóth Ferenc emlékére  

Vajdasági szintű irodalmi rendezvényt szervez a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Aurora Beszédművészeti Műhelye. 

A jubileumi, tizedik Tóth Ferenc Vers- és Prózamondó Szemlét szombaton tartják meg 10 órai kezdettel a Kodály-központ 

székházában. A versenyre több mint 50 tanuló jelentkezett Vajdaság számos településéről, iskolájából, művelődési egyesületéből. 

A vetélkedő kétfordulós: a tanulók egy szöveggel szerepelnek az egyetemes magyar irodalomból és eggyel a vajdasági magyar 

irodalomból. A Tóth Ferenc költő és néprajzkutató (Topolya, 1940–1980) halálának 40. évfordulójára szervezett szemle programja 

9 órakor kezdődik, amikor megkoszorúzzák Tóth Ferenc emléktábláját egykori lakóházán…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozója Topolyán  

A hétvégi programmal a természetvédelmet népszerűsíti a fiatalok körében a topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület. Az állattan, 

az ökológia, az antropológia, valamint a néprajz és a természet témakörökben tartottak a hétvégén előadásokat a Vajdasági Fiatal 

Természetkutatók Találkozóján, Topolyán. A rendezvény lehetőséget biztosít a fiatal kutatóknak, hogy bemutathassák kutatási 

eredményeiket. Az idei volt sorrendben az ötödik találkozó. A találkozóra minden évben Vajdaság több területéről érkeznek 

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

A háló fogságában a VM4K-ban  

A háló fogságában – szabadság vagy korlát – online kifejezési formák. Ezzel a címmel tartott tegnap este online előadást dr. habil 

Szűts Zoltán egyetemi tanár, média- és digitálispedagógia-kutató a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 

Csütörtök esték - másképp című programjának keretében…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökével, Hajvert Ákossal  

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete is kényszerszünetet tartott a járványhelyzet miatt, […] Hajvert Ákossal, az egyesület 

elnökével beszélgettünk. […] Emlékszem rá, hogy március 15-én még verset mondtam, és másnap „megszűnt” minden, így elmaradt 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4425/kultura_kiallitas/227667/Kilenc-lel%C5%91hely-k%C3%A9t-h%C3%B3nap-alatt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4426/hetvege/227734/Az-eg%C3%A9sz-embert-kell-n%C3%A9zni.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4425/vajdasag_topolya/227677/T%C3%B3th-Ferenc-eml%C3%A9k%C3%A9re.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-fiatal-termeszetkutatok-talalkozoja-topolyan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/halo-fogsagaban-vm4k-ban


ROMÁNIA/ERDÉLY 

AUSZTRIA 

az a sok programunk, amelyet a tavaszi hónapokra terveztünk. Tavaly volt tisztújítás az egyesületben, mely igencsak megduzzadt 

alkotó és tenni akaró emberekkel. […] Ha a statisztikát nézem, akkor azt kell mondanom, hogy a gyerekek érdeklődése emelkedő 

tendenciát mutat a versek és a versmondás iránt. Annak idején 30-40 tanulóval tartottuk meg a Szép Szó Tábort, az idén pedig, 

ebben a nagyon furcsa COVID-os helyzetben 54 gyerek jelentkezett a táborba, és mi mérhetetlenül örülünk ennek a szép 

számnak…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

A hajdújárási turulszobor kalandos története  

A trianoni békediktátum után az elszakított területeken igen mostoha sors jutott az addig felállított turulszobroknak. Ilyen a kaponyai 

csata 50. évfordulójára felállított turulszobor, amely egykor a szabadkai Városi Könyvtár előtti téren állt. Sokak számára azonban 

ismeretlen a majdnem felállított, hajdújárási turulszobor története is. Most ennek jártunk utána. […] Csajkás Antal plébános 1943-

ban Hajdújáráson teljesített szolgálatot. Ez év szeptemberében Szabadka Város polgármesteri kultúrügyosztályához folyamodott 

azzal a kéréssel, hogy a hajdújárási hívekkel szeretnének felállítani egy országzászlós emlékművet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

Múltidéző cikksorozat: Hild László álma a boldog Magyarországról 

Szeptember 3-án a Zágráb–Bród közötti vonalon találkoztak az első sebesülteket szállító kórházvonattal, mely Szerbiából jött. A 

megszólított sebesültek szörnyű dolgokat meséltek a szerbek kegyetlenkedéseiről. S miközben sötét gondolataikkal voltak 

elfoglalva, Boszniában, Lupljanics állomáson utolérte őket a magyar csapatok oroszok felett aratott győzelmének örömteli híre. […] 

1917. szeptember 4-én didergő emberekre köszöntött rá a hajnal, takarójukat vastagon lepte el az éji harmat. Roppant hideg, éles, 

szinte dermesztő északi szél fújt alá a magas, dérlepte hegyekről. Az erdei szűk vágányú iparvasút nyitott kocsijaiban a lovak, a 

kocsik és a hadi fölszerelés közé szorulva vágtak neki az égbe nyúló hegyeknek. Hamar kiderült, hogy a zászlóaljban egyedül Hild 

László tudott horvátul, így azonnal a parancsnok mellé rendelték kísérőnek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Átadták a Szenteleky- és a Bazsalikom-díjat Szivácon  

Szenteleky Kornél születésének 127. és halálának 87. évfordulójáról emlékeztek meg szombaton a vajdasági magyar irodalmi élet 

képviselői az író szülőfalujában, Szivácon. A Szenteleky Napok rendezvény keretében átadták az idei Szenteleky-díjat és a 

Bazsalikom Műfordítói Díjat is. Az esemény Szerda Zsófia Fakó-szürke című fotókiállításának megnyitásával kezdődött, majd a 

Szenteleky Napok Tanácsának díszülésén a vajdasági kiadók, az Életjel, a Forum és a zEtna mutatták be legújabb könyveiket, köztük 

Kovács Smit Edit Teliföldön című verseskötetét is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Bocsánatot kért a szlovén népcsoporttól az elnök 

Az „elszenvedett igazságtalanságért“ kért bocsánatot a szlovén népcsoporttól Alexander Van der Bellen szövetségi elnök, a karintiai 

népszavazás 100. évfordulójára szombaton, Klagenfurtban rendezett megemlékezésen. Alexander Van der Bellen szlovénül is 

megismételte bocsánatkérését…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Felújítják a bécsi cserkészotthont 

A magyarországi Bethlen Alap pályázatán elnyert támogatással és közösségi munkával újulhat meg a Bécsi Magyar Széchenyi 

István Cserkészcsapat otthona. Mindemellett pedig nyomtatott kiadványok és hangfelvételek készítésére is külön pályázatot nyertek 

a bécsi cserkészek. Póser Tibor cserkésztiszt, a csapat pénztárosa, könyvelője, kommunikáció és vezetőképző felelőse, a 

cserkészcsapat parancsnok helyettese közölte az örömteli hírt szerkesztőségünkkel…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Kínaiak helyett amerikaiak építik meg a cernavodai atomerőmű 3-as és 4-es reaktorát  

Amerikai kivitelező építi meg a cernavodai atomerőmű 3-as és 4-es reaktorát, illetve felújítják az 1-es reaktort is. A nyolcmilliárd 

dollár értékű beruházást az egyik legnagyobb ezzel foglalkozó amerikai cég végzi el – közölte a Digi24 televízió. A munkálatokban 

hazai, francia és kanadai alvállalkozók is érintettek lesznek. A román-amerikai kormányközi megállapodást pénteken írta alá 

Washingtonban Virgil Popescu gazdasági miniszter és az egyesült államokbeli Dan Brouillette energiaügyi államtitkár. A 

megállapodás aláírása azért is érdekes, mert annak idején a Ponta-kormány a kínaiakkal állapodott volna meg az új reaktorok 

megépítésében. A kínai vállalkozók azonban olyan feltételeket szabtak, amelyek nem egyeztek az európai uniós előírásokkal. Az 
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egyes reaktornak 2026-ban lejár a 30 évre tervezett működési ideje, ezért a felújítása egyre sürgetőbbé válik…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Bogdan Gheorghiu miniszter: a kultúra járulékos veszteség a járvány elleni harcban 

A tárcavezetőt a francia közszolgálati rádió (RFI) román adása szólaltatta meg, azt követően, hogy a bukaresti járványügyi operatív 

törzs – a bárok, vendéglők és rendezvénytermek mellett – a fővárosi színházakat, koncerttermeket és mozikat is bezáratta. Az ország 

több más térségében is hasonló korlátozásokat vezettek be a héten a megyei járványügyi hatóságok. A kulturális intézményekben 

az utóbbi 14 napon nem volt egyetlen fertőzési góc sem, a járványügyi operatív törzs mégis elrendelte bezárásukat, mivel ezek a 

termek is olyan helyek, ahol sok ember hosszabb ideig tartózkodik egy légtérében – magyarázta a miniszter…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Eurostat: Románia két régiójában tíz fiatalból ketten a 8 osztályt sem fejezik be  

Az Eurostat közzétette a 2019-re vonatkozó adatait a korai iskolaelhagyástól, amelyből kiderült, hogy Románia központi és dél 

keleti régióiban tíz fiatalból ketten még a 8 osztályt sem fejezték be. Az országos iskolaelhagyás átlaga 15,3% – számol be az 

edupedu.ro. A jelentés szerint dél-keleti régióból 5-ből 1 fiatal vált iskolaelhagyóvá, itt ennek aránya 20,9%, ami az Országos 

Statisztikai Intézet (INS) lakossági adataira vonatkoztatva több mint 37 ezer személyt jelent. Romániának 2015 óta stratégiai célja 

az iskolaelhagyás arányának csökkentése…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Pedagógusok egy része adatvédelmi jogokra hivatkozva nem kívánja nyilvánosság elé tárni saját arcát 

A hazai adatvédelemmel foglalkozó szakmai tanácsadó testület összefoglalta, hogy az online oktatási folyamat miként sértheti meg 

az európai uniós adatvédelmi rendeletet. A pedagógusok egyik hazai szakszervezetének képviselője szerint nincsenek letisztázva az 

online oktatás lehetőségei, és ezért sokan gondolják azt, hogy a pedagógus arcát filmezik. Továbbá azzal is szabálysértésbe ütközhet 

az online oktatás gyakorlata, hogy legtöbb esetben a pedagógusok és diákok saját eszközökről lépnek be, amelyeken nem biztos,  

hogy van számítógépes vírusellenőrzés, jelszó vagy biztonsági ellenőrzés. A pedagógusok megváltozott munkaköri leírásában már 

kötelezőként szerepel az online oktatás vállalása, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pedagógus arcát kell filmezni tanóra alatt, 

számos formája lehet a távoktatásnak – magyarázta lapunknak Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének 

(FSLI) Maros megyei elnöke, aki maga is tart online tanórákat az otthonról tanuló diákjainak…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk 

> 

Kiállítás a kommunizmusról és a rendszerváltásról  

Pénteken délután az Euro-trans Alapítvány által támogatott, gondozott projekt keretében érdekes vándorkiállítás nyílt a Kultúrpalota 

előcsarnokában Elmúlt jelen címmel. A tárlatot berendezők fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal, installációkkal (bőség asztala), 

videó alkotásokkal, képi kollázsokkal, dokumentumokkal, a korszakot kutatók magyarázatával, interjúrészletekkel és tárgyakkal 

idézik fel a kort. A kiállítást szervezők, rendezők Lőrincz Józseftől kölcsönözték az igen találó címet. A politológus egyik 

könyvében említi, hogy 1989–1990 még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Bírósági ítélet-végrehajtás sajátos módon: kettévágták az utca névtáblákat  

Noha nem sértett törvényt, jogerős bírósági ítélet nyomán a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak meg kell változtatnia az 

utcanévtáblák nyelvi sorrendjét, úgy, hogy a román megnevezés legyen felül. Eredeti módszert választottak: a táblákat kettévágták, 

a román változatot pedig a magyar fölé tették vissza. A döntés a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított per 

nyomán született. Az ítélet azóta a végrehajtás szakaszába lépett, és ennek eredménye már látható a csíkszeredai utcákon…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Sepsiszentgyörgy: konferencia az újságíró szabadságáról és felelősségéről 

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) 2020. október 10-én, Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának támogatásával, 

konferenciát szervezett az újságírói szabadságról és felelősségről. A járványhelyzet és a határok átjárhatatlansága miatt a külhoni 

és az anyaországi kollégák nem lehettek jelen az eseményen, de a témához — a műszaki lehetőségeket felhasználva —

hozzászólhattak. A rendezvényen a romániai magyar sajtó jeles képviselői vettek részt a Partiumtól kezdve Kolozsváron át 

Bukarestig. Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke köszöntője után vitaindító előadást tartott Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, 

majd a jelenlevők mondták el véleményüket. […] Részletek Ambrus Attila vitaindító előadásából: Az ideológiai ok: Az online 

média terjedésével olyan felületek jönnek létre, amelyek teret engednek a szubjektív vélemények tájékoztatásként történő 

megjelenítésének, szerkesztetlen, forrásmegjelölést nélkülöző anyagok publikálásának egyaránt. A posztmodern világ 

töredezettsége és felgyorsult életvitele pedig legitimálja ezeket a tartalmakat…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Székelyudvarhely: Értékes időkapszulát rejtett a leemelt toronygömb 

Leemelték hétfő reggel a székelyudvarhelyi református templom toronygömbét: a műveletet egy toronydaru segítségével ipari 

alpinisták végezték. A toronyfelújítás mozzanataként leemelt gömb értékes időkapszulát rejtett. Feltehetően 1781-ből származó 

iratcsomót, több pénzérmét (közül a legrégebbi egy 1849-ben vert érme), kollégiumi diák- és tanárnévsort, valamint az 

egyházközség történetét, a kollégium-épület, valamint a templom építésével kapcsolatos részletes beszámolót is tartalmazott a 

toronygömb…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Fotókon 238 nemzetiség viselete Székelyudvarhelyen 

Rekordok könyvébe illő népviseleti kiállítás nyílt meg a székelyudvarhelyi Márton Áron téren. A nem mindennapi teljesítmény (55 

ország 238 nemzetiségének népviselete közel 1700 fényképen) Dávid Botond fotográfus több mint hat éves tudatos munkájának az 

eredménye. A XI. Székelyföld Napok részeként Nemzetközi Népviseleti Fotókiállítás nyílt meg vasárnap…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Voltak fenntartásaik, de bevált az arculatváltás – a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatóját kérdeztük 

Nevet és arculatot váltottak szeptembertől a külföldi magyar kulturális intézetek, így a bukaresti is. A kulturális rendezvényszervezés 

mellett magyar nyelvoktatással és könyvtár működtetésével is foglalkozó Bukaresti Magyar Kulturális Intézet egyúttal 

dinamikusabb online jelenlétre, a fiatalabb korosztály megszólítására törekszik, tudtuk meg Kósa András László igazgatótól, aki 

arról is beszélt, hogy román partnereik egyre inkább érdeklődnek a magyar rendezvények, kulturális tartalmak iránt, vagy az olyan 

know-how iránt is, mint például a magyar olimpiai formaruhák kiválasztási folyamata. […] Bizonyos időközönként természetes az 

arculatváltás, hiszen eltelt közel egy évtized, ami alatt nagyon sok minden változott – elég itt említést tenni az online megjelenésről, 

amely ma már sokkal dinamikusabb. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy volt bennünk némi fenntartás, hiszen Bukarestben 

sok intézményi partner számára bevett márkanév volt a Balassi Intézet, és igen gyakran találkoztunk azzal, hogy le is maradt a név 

második fele. Azt is mondhatnám, hogy könnyebb volt a román partnerek egy részének Institutul Balassit mondani, mint azt, hogy 

a magyarokkal működik együtt (Institutul Maghiar din Bucuresti)…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató műhelye a budapesti Ludwig Múzeumban mutatkozik be 

A Barabási Albert-László erdélyi származású fizikus és hálózatkutató, az MTA külső tagja által vezetett BarabásiLab elmúlt 25 

évben készült munkáit – kétdimenziós hálózat vizualizációkat, háromdimenziós adatszobrokat, videókat és VR adatmegjelenítéseket 

– mutatja be szombattól a Ludwig Múzeum BarabásiLab: Rejtett mintázatok – A hálózati gondolkodás nyelve című kiállítása. 

Néhány éve például a BarabásiLab a világ képzőművészeti adathálóját dolgozta ki, a világ egyik legrangosabb tudományos 

folyóirata, a Nature pedig Barabási Albert-Lászlót kérte fel arra, hogy tervezze meg a lap jubileumi, 150 éves számának borítóját, 

amely végül 88 ezer tanulmány kapcsolódási pontjait mutatta meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Az OĽANO fél éven belül be kívánja terjeszteni a politikusok anyagi felelősségére vonatkozó javaslatot 

Az OĽANO fél éven belül képviselői törvényjavaslatot kíván beterjeszteni a politikusok anyagi felelősségvállalására vonatkozóan. 

Koalíciós partnere, az SaS szerint viszont erre már most is adottak a Büntető törvénykönyv kínálta feltételek. Az igazságügyi tárca 

nem tervez erre vonatkozó törvénymódosítást. A tisztségviselők anyagi felelőssége a közvagyonnal való gazdálkodásra vonatkozik. 

„Feltétlenül szükség van a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok munkájának javítására…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Mikorra jöhet létre a magyar egység? A három pártelnököt kérdeztük 

Augusztus 20-án az MKP, a Híd és az Összefogás szándéknyilatkozatot írt alá a magyar egység megteremtéséről. A Nézőpont 

stúdiójában Forró Krisztiánt (MKP), Sólymos Lászlót (Híd) és Mózes Szabolcsot (MKÖ) kérdezte Kolek Zsolt műsorvezető…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Néprajzi konferencia Gömörpéterfalán 

A mai nap során Virtus a hagyományban címmel néprajzi konferenciát szerveztek Gömörpéterfalán azzal céllal, hogy bemutassák 

a magyar harci testkultúra katonai és népi oldalát, illetve a Felföldi Dalia Iskola irányvonalát. A konferencia két részből állt. A 

meghívott néprajzkutatók a magyar visszacsapó íj hagyományos készítési módjáról, az alföldi pásztor virtusról és a magyar harci 

testkultúra kutatásáról beszéltek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
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DIASZPÓRA 

Parkot neveznek el Baross Gáborról Pozsonyban 

Pozsony-Óváros önkormányzata szeptember 29-én négy közterület elnevezését hagyta jóvá. Ezek között szerepel Baross Gábor 

magyar politikusnak, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítójának a parkja is. A történelmi városközpont négy 

köztere új elnevezésekkel bővül. Pozsony-Óváros térképén így nemsokára lesz Baross Gábor park, Armin Frieder rabbi lépcsősor, 

Emlékezet aluljárója, illetve 1989. november 16. diákjainak aluljárója. A Trencsén vármegyében, Pruzsinán született Baross Gábor 

a dualizmus korszakának egyik legkiemelkedőbb gazdaságpolitikusa volt. Korszakalkotónak számít az elmaradt magyar gazdasági 

élet fejlesztésében való tevékenysége. Nevéhez fűződik a magyarországi vasúti hálózat fejlesztése és a vasúti zónadíjszabás 

megalkotása. Magyarországon számos oktatási intézményt, utcát és teret neveztek el a politikusról. Neve szinte ismeretlen a 

pozsonyi szlovákság körében, pedig neki köszönhető, hogy a koronázó városban megépült az első Duna-híd. Baross már 1889 

januárjában megkötötte az építési szerződést Cathry Szaléz Ferenc svájci származású mérnökkel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

            

Spanyolországban és Svédországban határidőre összegyűlhet a kellő számú aláírás 

Két nap alatt csaknem kétezer spanyolországi, minden bizonnyal katalán online aláírás érkezett a székely petícióhoz. Ez majdnem 

annyi szignó, amennyi az aláírásgyűjtés eddigi szakaszában, összesen közel tizenöt hónap alatt futott be az ibériai államból. Ha a 

katalánok a következő hetekben ilyen ütemben állnak a székelyek ügye mellé, akkor szinte borítékolható, hogy november 7-ig 

Spanyolországban összegyűlik a jogszabályban rögzített aláírás mennyiség. Május 7-ig, az aláírásgyűjtés első ütemében ugyan az 

online térben több mint egymillió uniós állampolgár támogatta a kezdeményezést, de csak három országban – Magyarországon, 

Romániában és Szlovákiában – sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet. A székely petíció viszont akkor lesz érvényes és 

eredményes, ha ez november 7-ig további négy országban teljesül, a számok alakulása azt mutatja, hogy Spanyolország lehet az 

egyik sikeres célállam. Jól halad az aláírásgyűjtés Svédországban is, a katalánok mellett a skandináv államból érkezik sok szignó. 

Ez sem véletlen, mert az Írdalá.hu csapata Svédországban a számi kisebbséget célozza leginkább…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk 

> 

Petőfi ösztöndíjas interjúja: A csehországi magyar közösségekről 

Melinda a Petőfi Sándor Program keretében két évet töltött Csehországban a brünni és ostravai magyarok között, hogy segítsen 

közelebb hozni egymáshoz az ottani közösség idős és fiatal tagjait. A legnagyobb a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szervezete 

(CSMMSZ), amelynek több helyi egyesülete is működik, mint a brünni és az ostravai. Emellett van két prágai székhelyű 

egyházszervezet, ezek évente párszor más városokban is tartanak szentmisét. Ugyancsak prágai az Iglice Egylet, amely magyar 

szülők egyesülete, akik rendszeresen szerveznek gyerekprogramokat, például nyári tábort és vasárnapi iskolát is tartanak. Sok 

ifjúsági szervezetről is tudok: a legrégebbi a brünni székhelyű Kazinczy Ferenc Diákklub (KAFEDIK), amelyet elsősorban 

Felvidékről érkező magyar egyetemisták alkotnak, és idén volt ötvenéves. […] Adminisztratív, kommunikációs és szervezési 

feladatokat láttam el, amely során próbáltam összehozni a különböző generációkat. A programok előkészítésébe a közösség tagjait 

is bevontam, például volt, hogy közösen sütöttünk. […] Milyen a csehországi magyar közösség? Összetartóak és nagyon figyelnek 

egymásra, fejben tartják, kivel mi van: a pandémia alatt kijelölték, melyikük kit hív fel…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu : teljes cikk 

> 

Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjas interjúja: „Egy ösztöndíjas megmentheti a magánytól a szórványban 

élő magyarokat” 

Vajda Mátyás több éve lelkes résztvevője a Programnak, a 2019/2020-as szakaszban Franciaország volt a célállomása. […] 

Mindegyik programot nagy lelkesedéssel szerveztem az irodalmi estektől a vacsorákig, a gyermekprogramoktól a társasjáték-

esteken át a teadélutánokig és néptánc oktatásig. Franciaországban számos magyar szervezet van, kint tartózkodásom alatt sikerült 

elérni, hogy ezek a szervezetek jobban megismerjék egymást, kooperáljanak egymással, s kialakult a közösen szervezett programok 

igénye is. Erre ilyen mértékben korábban nem volt példa. A másik nagy siker a Franciaországi Magyarok Szövetsége és a Kőrösi 

Csoma Sándor Program együttműködésében megvalósult Nyugat-Európai Családi Népművészeti Táborhoz kötődik, amely a 

diaszpórában élő magyar családok számára csodás környezetben, a Francia Alpok szívében valósult meg…” Forrás: 

Kulhonimagyarok.hu : teljes cikk > 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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