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Már kétezerhez közelít az internetre „költözött” iskolák száma 

Országszerte 1889 tanintézetben zajlik kizárólag online az oktatás - tájékoztatott kedden a tanügy minisztérium. A megyei 

tanfelügyelőségek által kedd délig közölt adatok értelmében az ország 10 736 tanintézményében a zöld forgatókönyv szerint, azaz 

személyes jelenléttel zajlik a tanítás, 5031-ben a sárga forgatókönyv szerinti, azaz hibrid oktatás zajlik, 1889 tanintézetben pedig a 

piros forgatókönyv alapján, kizárólag online folyik a tanítás. Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete értelmében 

a forgatókönyv kiválasztásakor a fő járványügyi szempont az adott településen az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések 

számának összege ezer lakosra vetítve…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Fake news elleni törvényt akar a tanügyminiszter, mert szerinte kiforgatták a szavait  

Monica Anisie oktatási miniszter, aki ugyanakkor a PNL szenátori listáján is indul a parlamenti választásokon, azt ígéri, hogy egy 

olyan törvényt fog kidolgozni, amely szigorúan bünteti majd a fake news-t. A politikus a Facebookján azt írja, hogy valóság álhír-

járvány van Romániában, ami szerinte nagyon veszélyes és nagyon szomorú. Ezért jövőre mindent meg fog tenni a parlamentben, 

hogy egy ilyen törvényt keresztülvigyen…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nehezen halad a kataszteri program 

Ismét módosították néhány napja a 2015-ben megjelent kataszteri törvényt, azonban az állami finanszírozású országos kataszteri 

program így sem halad a kívánt ütemben. A telekelési folyamat számos hátráltató tényezője mellett az egyik legnagyobb gond, hogy 

sok faluban a korábbi önkormányzatok és földosztó bizottságok rossz munkát végeztek. A legnagyobb gondnak a 

zsebszerződésekkel megvásárolt földterületek tulajdoncseréje bizonyult, mivel törvényesen földterületet is csak közjegyző előtti 

adás-vételi-szerződéssel lehetne eladni. […] Sztranyiczki Szilárd jogász, földmérő szakember, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem tanára – aki a rendszerváltás után húsz esztendeig dolgozott a Kolozs megyei kataszteri hivatalban –, 

visszafogottabban látja az állami finanszírozású tömeges telekkönyvezés eredményességét. Véleménye szerint a telekkönyvezési 

munkát nagyban hátráltatja, hogy sok megyében a kataszteri nyilvántartáshoz szükséges birtoklevelek felét sem kapták meg a 

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

Felmérés: „A pénz nem boldogít” 

41 romániai, köztük 16 erdélyi településen végzett közvélemény-kutatást a Világbank, annak megállapítására, hogy mennyire 

elégedettek az életükkel a városlakók. A hétfőn közétett eredmények szerint az anyagi helyzetükkel a megkérdezettek 66 százaléka 

van maximálisan, vagy többé-kevésbe megelégedve. Hiába élnek az ország egyik leggazdagabb településén, a kolozsváriaknak 

csupán 17 százaléka elégedett maradéktalanul anyagi tekintetben. Ennél az elégedettek részaránya számos, nem éppen prosperáló 

városban magasabb: Kézdivásárhelyen 18, Resicabányán 19, a Bihar megyei Belényesben 23, a dobrudzsai Isaceea városában pedig 

31 százalék. Az erdélyi települések közül Nagykárolyban és Karánsebesen a legkisebb a teljes mértékben elégedettek aránya, 6, 

illetve 4 százalék…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Életük végéig rektorok maradhatnak az egyetemek vezetői?  

Az egyetemi rektorok, egy szerdán megszavazott törvénytervezetbe beszúrt kiegészítése szerint, akár életük végéig megőrizhetik a 

pozíciójukat – írja az Edupedu.ro. A jogszabály-módosítás az oktatási törvényt írja felül, és döntő házként szavazta meg a szenátus. 

A törvény kiegészítést Tit-Liviu Brăiloiu, PSD-s képviselő nyújtotta be, viszont eredetileg a katonai iskolai képzésre vonatkozott, 

ami szerint a középiskolai katonai oktatási intézmények kapitánya – akiknek rektori ragjuk van – 4 évnyi mandátum után is újra 

kinevezhetőek maradnak. […] Vlad Alexandrescu USR szenátor a közösségi médián hívta fel a figyelmet a törvénymódosítás utolsó 

pillanatban történt változtatására, és felkérte Klaus Johannist, hogy ne hirdesse ki, hanem küldje vissza a parlamentbe…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Háttérbe szorulnak a krónikus betegségekben szenvedők a járványhelyzetben?  

Már nyolc hónapja tombol a koronavírus-járvány Romániában, az utóbbi időszakban pedig folyamatosan növekedtek az esetszámok, 

így a kórházak országszerte egyre leterheltebbé válnak. A számos járványügyi korlátozásnak sok esetben a krónikus betegségekben 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133704-mar-ketezerhez-kozelit-az-internetre-koltozott-iskolak-szama
https://itthon.transindex.ro/?hir=61779
https://kronikaonline.ro/gazdasag/nehezen-halad-a-kataszteri-program-a-jogszabalyt-tobbszor-is-modositottak-de-szamos-mas-ok-hatraltatja-a-telekkonyvezest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133686-a-penz-nem-boldogit-a-segesvariak-elegedettebbek-az-eletukkel-mint-a-kolozsvariak
https://itthon.transindex.ro/?hir=61788


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

szenvedők látják kárát, akik nehezebben férnek hozzá a szükséges kezelésekhez. A székelyföldi kórházakban is érezhető a 

járványhelyzet hatása, egyebek mellett meghosszabbodott a várakozási idő, és egyes kórházakban már nem biztosított az ellátás a 

krónikus betegek számára. […] A járvány hazai felbukkanását követő időszakban, a tavaszi szükségállapot ideje alatt volt rá példa, 

hogy kezeléseket, műtéteket kellett elhalasztani, de az utóbbi hónapokban ez már nem jellemző. Azt is nehezen élik meg továbbá, 

hogy az intenzív terápiás osztályon fekvő, néha életük utolsó óráit ott töltő fertőzött betegek hozzátartozói folyamatosan kérik őket, 

hogy még egyszer láthassák szeretteiket…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Emléktáblát avattak Marossy Anna biológusnak 

Emléktáblát avattak Nagyváradon az öt esztendővel ezelőtt elhunyt közismert biológus és környezetvédő, Marossy Anna emlékére 

a róla elnevezett sétányon, az Ezredévi emléktéren. A Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyző szobrával szemben frissen 

kialakított virágültetvény közepére a Nagyváradi Közösségi Alapítvány készíttette el a neves biológus kutatónak és elkötelezett 

környezetvédőnek emléket állító táblát. Marossy Anna lelkiismeretes munkásságát dicséri a püspökfürdői hévízi tündérrózsás 

rezervátumról készült megannyi szaktanulmány, és ő volt az, aki megkongatta a vészharangot akkor, amikor felfedezte, hogy a 

termálvízforrás által táplált Pece-patak vize megcsappant és a víz hőmérséklete is csökkenni kezdett. Ezek voltak az első jelei a 

nílusi hévízi tündérrózsa, valamint az endemikus fajok közé tartozó bordás homorcsa csigafaj és a Racoviță kele halfaj, illetve 

ezekkel együtt a világhírű természetvédelmi rezervátum pusztulásának, ami végül a biológus halála után három esztendővel történt 

meg az ellenőrizetlen és mértéktelen termálvíz-felhasználás következtében…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Slam poetry’56-os forradalom emlékére 

1956 egy ikonikus évszám a magyar történelemben, talán 1848 után az egyik legikonikusabb. Október 23-án, pénteken 20 órától a 

fiatalok slam formájában emlékeznek meg a forradalomról, annak eszményeiről és a forradalmárokról. Az esemény online lesz 

követhető. A rendezvényről Labancz Dávid szervezőt kérdeztük. […] A kifejezetten erre az előadásra készült zenét Cári Tibor 

színházi zeneszerző komponálta, illetve helyszíni zenei aláfestés is lesz. Zongorán Cári Tibor, míg csellón Szabó J. Attila játszik 

majd. Az emlékest műsorvezetője Gáll Orsolya rádiós műsorvezető lesz…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Örmény kultúra napjai Marosvásárhelyen 

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület minden év őszén megszervezi az örmény kultúra napjait. A háromnapos 

eseménysorozat érdekessége, hogy mindegyik esztendőben más tematika köré épül fel, az idén a központi témát egy különleges 

társadalmi réteg, az erdélyi örmény nemesség képezte. A péntektől vasárnapig tartó rendezvénysorozat központi eseménye szombat 

délelőtt zajlott a Kultúrpalota kistermében… […] Dr. Kálmán Attila előadásából megtudhattuk, hogy több mint 50 erdélyi örmény 

család kapott nemességet az elmúlt évszázadok során, erről egy könyv is megjelent: Gudenus János szerkesztette az erdélyi örmény 

nemesi családok genealógiáját. az 1670-es évektől számítható, és 50-60 évvel a betelepedés után – annak ellenére, hogy a magyar 

nyelvet még nem ismerték –, már nemességet kapnak Erdélyben. […] Az előadás után a Címeres örmények című kisfilm (Veress 

Gyula bolyais diák alkotása) levetítése után elkezdődött a kerek- asztal-beszélgetés Haller Béla, Szekeres Ugron Villő és Kálmán 

Attila részvételével. …” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Újraválasztották Tompa Gábort az Európai Színházi Unió elnöki tisztségére 

Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját egyhangú szavazással újabb kétéves mandátummal bízták meg a 

tagszínházak képviselői az Európai Színházi Unió idei második közgyűlésén. Tompa Gábor elnökként továbbra is folytatni szeretné 

az Unió élén a két éve elkezdett munkát, a nemzetközi együttműködési programok és projektek minél hatékonyabb gyakorlatba 

ültetését, a rendszeres nyári akadémiák, művészeti csereprogramok és workshopok szervezését, továbbá kiemelten fontosnak tartja, 

hogy évente sor kerüljön az Európai Színházi Unió fesztiváljára, melynek tizenegy év szünet után 2019-ben a Kolozsvári Állami 

Magyar Színház adott otthont. Az idén harminc éves Európai Színházi Uniót 1990-ben alapította Jack Lang francia kulturális 

miniszter és Giorgio Strehler, a milanói Piccolo Teatro igazgatója…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Vírus: Országos tesztelés  

Az utóbbi napok legvitatottabb közéleti témája az országos tesztelésen való részvétel, mely országos október 30. és november 1., 

valamint november 6. és 8. között kerül sor, péntektől vasárnapig terjedően. Célja, hogy elősegítse a rejtett fertőzésgócok feltárását, 

fékezze a járvány terjedését, és időt adjon az orvosoknak a betegek gondozására. A tesztelésen való részvétel önkéntes lesz, 

tesztelnek minden 10 évesnél idősebb szlovákiai polgárt, nem ajánlják viszont a tesztelést azon 65 évesnél idősebbek számára, akik 

többnyire otthonukban tartózkodnak, valamint a mozgásukban és egészségükben korlátozottak számára sem, akik kevés emberrel 

érintkeznek. […] Csaknem 3 millió antigén teszt érkezett Szlovákiába…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://szekelyhon.ro/aktualis/hatterbe-szorulnak-a-kronikus-betegsegekben-szenvedok-a-jarvanyhelyzetben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133692-emlektablat-avattak-nagyvarad-zold-lelkiismeretenek-marossy-anna-biologusnak
https://e-nepujsag.ro/articles/slam-az-56-os-forradalom-emlekere
https://e-nepujsag.ro/articles/oermeny-kultura-napjai-marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/133622-ujravalasztottak-tompa-gabort-az-europai-szinhazi-unio-elnoki-tisztsegere
https://ujszo.com/kozelet/olvasoinkat-is-megosztja-az-orszagos-teszteles-temaja
https://www.bumm.sk/belfold/2020/10/22/csaknem-3-millio-antigen-teszt-erkezett-szlovakiaba
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Videó: Kész tortúra a tankönyvrendelés az alapiskolákban 

Az idei tanévben számos váratlan körülmény nehezíti a tanév menetét az alapiskolákban. Új helyzet alakult ki a minden évben 

hiányos tankönyvellátás területén is. Az oktatási miniszter liberalizálná a tankönyvpiacot, ám a hivatalos, minisztériumi lista 

mégsem bővült ennek jegyében. A kezdeményezés a tanárok szerint jó, de van még rajta mit csiszolni…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Magyar nemzetiségű szakember kerül a Barsi Múzeum élére  

A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfői testületi ülésén a megyei képviselők egyhangúan megszavazták Bali Henrietta kinevezését 

a megyei fenntartású, lévai székhelyű intézmény élére. Az ipolynyéki születésű régész december elsejével veszi át a Barsi Múzeum 

irányítását. Mint a megyei alelnök megjegyezte: Bali Henrietta nagyon egységes és sokrétű anyagot terjesztett be a pályázatra, a 

tervezete nem csupán a múzeumról szólt, hanem a járás egész területére kiterjedt. Bali Henrietta a pozsonyi Comenius Egyetemen 

végzett régész szakon, a szakmájában tevékenykedik. A fenntartók egyik prioritása a lévai várrom stabilizálása, a látogatók előtti 

teljes megnyitás kivitelezése. Az új igazgató nyitni szeretne a járás települései felé, így együttműködésre törekszik a magyarok által 

lakott térség intézményeivel és iskoláival is. Várhatóan a mostaninál több magyar nyelvű rendezvénynek ad majd otthont a lévai 

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

Videó: Megújult Kassa ikonikus épülete az Orbán-torony 

Megújult Kassa ikonikus épülete az Orbán-torony. A Szent Erzsébet-dóm szomszédságában álló történelmi műemlék restaurálása 

550 ezer eurós európai uniós támogatásból egy határon átnyúló szlovák-ukrán projekt keretében valósult meg. A munkálatokat a 

kassai főegyházmegye mellett működő Gótikus út gyöngyszemei civil szervezet bonyolította le…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Százötven éves a lévai állami tanítóképző 

Százötven évvel ezelőtt nyílt meg a Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző. 1870. október 20-án két tanteremben indult meg a 

magyar nyelvű képzés. Az intézmény a mai napig működik, a 20. század elején épített impozáns épülete a járási székhely 

központjának kultikus építménye. A Kálvária-dombon 1907-ben kezdődött el a négyszintes szecessziós épület építése. A terveket 

Scheiber Miklós és Földes Ede budapesti műépítészek készítették. Az 1910-re elkészült palota akkor az Osztrák-Magyar Monarchia 

legkorszerűbb iskolája volt. Az épület díszítését olasz kőművesek készítették. Sajnos napjainkban már nincs lehetőség a magyar 

nyelvű képzésre, a nyolcvanas évek legvégén megszűnt az anyanyelvű képzés…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Czibor Angelika hetényi kémiatanár munkáját Budapesten jutalmazták  

A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma kiemelkedő szakmai munkásságukért, minden évben rangos 

elismerésben részesít közép- és alapiskolai kémiatanárokat. Az idei négy díjazott egyike Czibor Angelika, a hetényi Tarczy Lajos 

MTNY Alapiskola igazgatója, kémia-biológia szakos pedagógusa. […] Engem a Selye János Egyetem (SJE) nevezett be a jelöltek 

közé, mivel évek óta, főként a rangos Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny kapcsán jól együttműködünk az intézmény 

kémia tanszékével. Korábban ugyanis a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT) engem bízott meg e viadal itteni fordulójának 

meghonosításával…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Kockázatértékelés a felsőoktatásban – nincs veszélyben a Rákóczi-főiskola 

Az Állami Oktatásminőségi Szolgálat rizikófaktorok alapján rangsorolta az ukrajnai felsőoktatási intézményeket. Az 

oktatásminőségi szolgálat a legkevésbé kockázatos felsőoktatási intézményeket részesíti előnyben. A kockázatmérésnél a következő 

tényezők játszottak szerepet: az elmúlt három év hallgatói létszáma, kutatók és oktatók száma, a jogszabályokban meghatározott 

dokumentumok és információk közlése az intézmény honlapján, szabálysértések száma a felsőoktatás terén. A felsoroltakon kívül  

figyelembe veszik a szerkezeti egységek számát, külföldi hallgatók képzését, nem akkreditált szakok részarányát. A II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola esetében nem merült fel magas kockázati tényező, így működését az oktatásminőségi szolgálat 

alacsony kockázati kategóriába sorolta, melybe az intézmények mindössze 7%-a (20 intézmény) tartozik…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Kótyuk István, a Rákóczi-főiskola egykori oktatója 

Életének 86. évében elhunyt dr. Kótyuk István nyelvész, az MTA külső köztestületének tagja, tankönyvíró, nyugalmazott egyetemi 

és főiskolai tanár október 21-én. Kótyuk István 1934. január 11-én született Nagyráton, Ung megyében. A Husztról Munkácsra 

https://ma7.sk/videok/kesz-tortura-a-tankonyvrendeles-az-alapiskolakban
https://ma7.sk/videok/kesz-tortura-a-tankonyvrendeles-az-alapiskolakban
https://felvidek.ma/2020/10/magyar-nemzetisegu-szakember-kerul-a-barsi-muzeum-elere/
https://ma7.sk/videok/megujult-kassa-ikonikus-epulete-az-orban-torony
https://felvidek.ma/2020/10/szazotven-eves-a-levai-allami-tanitokepzo/
https://ma7.sk/tajaink/czibor-angelika-hetenyi-kemiatanar-munkajat-budapesten-jutalmaztak
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kockazatertekeles-a-felsooktatasban-nincs-veszelyben-a-rakoczi-foiskola/
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áthelyezett tanítóképzőben szerzett elemi iskolai tanító oklevelet 1953-ban. Az Ungvári Állami Egyetem orosz nyelv és irodalom 

szakán szerzett diplomát 1958-ban. Az egyetem befejezését követően a Kárpáti Igaz Szó, majd a megyei rádió magyar 

szerkesztőségében dolgozott. Az Ungvári Állami Egyetemen 1963-ban megnyílt Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója volt 

1994-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1997-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Filológiai Tanszék vezetője lett. 

Tudományos kutatómunkáját a magyar-ukrán nyelvi kontaktusok és a kárpátaljai magyar nyelvjárások kutatásának szentelte. 1974-

ben védte meg kandidátusi disszertációját Az ungi magyar nyelvjárások ukrán jövevényszavai címmel…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Megnyitotta kapuit a Buttler Kultúrkúria  

A szerednyei Buttler Kulturkúria átadó ünnepségét október 20-án tartották meg. A kulturális központnak az egykori Buttler-ház 

felújított épülete adott otthont. A Buttler Kultúrkúria több mint száz éves, történelmi jelentőségű épülete a felújítási munkálatok 

elkezdése előtt évtizedeken át üresen ált, állaga rendkívül leromlott. Egyrészt turisztikai látványossággá válhat, amely vonzza a 

környékbeli és messziről érkező vendégeket is, fellendítve ezzel Szerednye turizmusát, másrészt a főiskola történelem és turisztikai 

képzés gyakorlóhelyévé válhat. Továbbá otthont biztosíthat a főiskola által szervezett magyar nyelvi tanfolyamoknak, a KMKSZ 

helyi alapszervezeti rendezvényeinek, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vasárnapi iskolájának, kulturális és egyéb 

rendezvényeknek…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Megnyitotta a kapuit a Fedák Sári Kulturális Központ Beregszászban  

Október 18-án került sor a Fedák Sári Kulturális Központ átadóünnepségére. Az ünnepség a város főterén lévő Fedák Sári-szobránál 

vette kezdetét a Pro Cultura Subcarpathica munkatársának konferálásában. A jelenlévők itt röviden megismerhették Fedák Sári 

életét, munkásságát. Ezt követően a meghívott vendégek elhelyezték az emlékezés koszorúit az intézmény névadójának szobránál. 

[…] Az átadó ünnepség részeként a Beregszászi Színház színészeinek, Gál Natáliának, Fornosi D. Júliának, Orosz Melindának, 

Vass Magdolnának, Ferenci Attilának és Sőtér Istvánnak előadásában csodálhattunk meg egy gyönyörű emlékműsort Fedák Sári 

életéről...” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Nagydobronyban felavatták a nemzeti összetartozás emlékművét 

A magyar nemzet összetartozását szimbolizálja Nagydobrony új köztéri szobra, melyet október 20-án avattak fel. Ifj. Hidi Endre 

szobrászművész alkotása a református líceum szomszédságában, a Hatrác patak partján kapott helyet a hamarosan megépülő 

nagydobronyi emlékpark központi elemeként. Hidi László, a szoborállítást kezdeményező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke a bánat és az öröm napjaként beszélt az avatás ünnepi alkalmáról...” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

Gazdasági statisztikák 

Az Adóhivatalhoz 27 866 kérelem érkezett az éves jövedelemadó megállapítására azoktól a polgároktól, akiknek 2019-ben a 

keresete meghaladta a 2,7 millió dinárt, írja a Tanjug. A legtöbb milliomos Újbelgrádban él, mégpedig 4969. A listán a fővárost 

Újvidék követi, ahol 2993 személy rendelkezik milliós jövedelemmel, azután pedig Niš következik […] A legújabb hivatalos 

statisztikai adatok szerint Szerbia minden polgárának valamivel kevesebb, mint 3 000 euró adóssága van. Az adatokat úgy számolják 

ki, hogy összeadják a lakosság hitelekben és más banki termékekben felhalmozott tartozását a bankok felé, s ehhez az összeghez 

hozzáadják a hivatalos államadósság egy főre eső részét. […]Szerbiában 2019-ben a lakosság 23,2 százalékát érintette a szegénységi 

kockázat, s 1,1 százalékkal csökkent a 2018-as évhez képest, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Kárpótlás: Az elüldözött németek utódai még alig kaptak vissza valamit  

Hamarosan elkezdődhet Szerbiában a pénzbeli restitúció, az új kormány egyik első döntése a vagyon-visszaszármaztatás pénzbeli 

része együtthatójának meghatározása lesz, ami lehetővé teszi a kifizetés régóta várt elkezdését, közölte két hete a szerbiai sajtó. 

Értesülések szerint ez az arány 14 és 15 százalék között lesz. A szabadkai székhelyű Német Népi Szövetség pontosan számon tartja 

a restitúció 2006-os megindítása óta, hogy a vajdasági németektől mennyi vagyont vettek el, s mennyit adtak abból vissza. Erről 

kérdezzük Rudolf Weisset, a Német Népi Szövetség elnökét…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elhunyt-kotyuk-istvan-a-rakoczi-foiskola-egykori-oktatoja/
https://www.karpatinfo.net/kultura/2020/10/21/megnyitotta-kapuit-buttler-kulturkuria
https://karpataljalap.net/2020/10/19/megnyitotta-kapuit-fedak-sari-kulturalis-kozpont-beregszaszban
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/nagydobronyban-felavattak-a-nemzeti-osszetartozas-emlekmuvet/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29033/Kozel-haromezer-milliomos-el-Ujvideken-Szerbiaban-osszesen-27-866.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/10/18/minden-szerbiai-polgarnak-atlagosan-2-900-euro-adossaga-van/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29031/Csokkent-a-szegenyseg-kockazata-Szerbiaban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25731/Karpotlas-Az-eluldozott-nemetek-utodai-meg-alig-kaptak-vissza-valamit.html


HORVÁTORSZÁG 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

A miniszterek fele nő lesz  

A miniszterek mintegy fele nő lesz és biztosan alakul két új minisztérium, amelyek között szerepel majd az emberi jogi és 

kisebbségügyi illetve társadalmi párbeszéd minisztérium is, nyilatkozta Ana Brnabić kormányfőjelölt. Hozzátette, a miniszternek, 

aki ezt a tárcát vezeti majd, nem lesz könnyű dolga, írja a Beta. Brnabić hozzátette, neveket még mindig nem említhet, ahogyan a 

potenciális koalíciós partnerekről sem beszélhet addig, amíg azokat be nem jelenti a Szerb Haladó Párt elnökségi ülésén, és meg 

nem kapja Aleksandar Vučić, továbbá a párttagok támogatását…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Videó: Művészettörténész előadása a Keresztény Értelmiségi Körben 

Rendhagyó előadást szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai csoportja a kertvárosi plébániatemplomban. A havonta 

esedékes civil összejövetel előadója ez esetben nem pap vagy hitoktató, hanem Kanyó Ervin művészettörténész volt: „Ha itt élünk 

Vajdaságban, akkor valamilyen szinten fontos, hogy értékeljük a szülőföldünket vagy a közvetlen környezetünket…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Horvátországban 900 euró az átlagfizetés 

Horvátországban az augusztusi átlagbér nettó 6.723 kuna volt, vagyis 896 euró, ami reálisan 0,1 százalékkal magasabb, mint 

júliusban és 3,1 százalékkal több, mint tavaly augusztusban, közölte az állami statisztikai intézet. A nettó medián bér összege 

augusztusban 5.747 kunát, vagyis 766 eurót tett ki, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak felének volt ennél alacsonyabb, a másik 

felének pedig ennél magasabb fizetése…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Ünnepi fogadás és magyar tárlatvezetés Zágrábban 

A zágrábi magyar nagykövetség október 21-én a Klovićevi Dvori Galériában rendezett ünnepi fogadást és magyar nyelvű 

tárlatvezetést az „Ars et virtus, Horvátország-Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége“ című kiállításon. Ünnepi köszöntőt 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mondott. A magyar-horvát kapcsolatok 

jelentőségét hangsúlyozva elmondta: „Jó 800 évig volt közös a történelmünk, bár az elmúlt évszázadban mindkét részről voltak 

olyanok, akik tiltották, elítélték, megvetették, illetve letagadták, a múlt homályába próbálták burkolni ezt a közös történelmet…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Uniós projekt: Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között 

A nemzeti kisebbségek szerepe kulcsfontosságú az országok közti kapcsolatok ápolásában és egymás kultúrájának megismerésében. 

Ezen kapcsolatok mélyítését tűzte ki céljául az a határon átnyúló európai uniós projekt is, melynek kedden volt a nyitókonferenciája 

Eszéken. A projekt célja a két ország közti együttműködés erősítése egymás nemzeti kisebbségeinek a bevonásával. A 

kezdeményezés ötletgazdái és kivitelezői a HMDK, Pécs város horvát önkormányzata, Eszék-Baranya megye Turisztikai 

Közössége, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed. Az elkövetkező 16 hónapban az elnyert támogatásnak köszönhetően több 

horvátországi magyar, illetve magyarországi horvát rendezvény valósulhat meg, illetve a nem nemzetiségi programok 

népszerűsítésére is sor kerül a határ mindkét oldalán, ezzel is ösztönözve a határon átnyúló mobilitást…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > 

Daruvári Magyar Kultúrnapok: drávaszögi magyar festők képeiből nyílt kiállítás 

A múlt héten kezdődött a Daruvári Magyarok Közösségének a hagyományos rendezvénye, a Daruvári Magyar Kultúrnapok. Az 

esemény keretében drávaszögi magyar festők képeiből nyílt kiállítás, a nyitóműsorban a Sepsei Népdalkör és az Alfalusi Vegyes 

Kar vett részt. A környékbeli magyar kisebbségi egyesületek gasztronómiai bemutatót tartottak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

 

Szlovénia és Magyarország energetikai projektje  

A Cirkovce–Pince között 80 kilométer hosszú, 264 oszlopon álló vezeték épül. A nyomvonal tíz községet érint, köztük a 

Muravidéken Ljutomert, Belatincot, Cserencsócot, Nagypalinát és Lendvát. A beruházás értéke 130 millió euró, amit 50 millióval 

az EU is támogat, hiszen a távvezeték – a projektben három ország működik együtt – szerepel a közös érdekű infrastrukturális 

fejlesztések (PCI) listáján, Szlovéniában pedig kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztést jelent…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk 

> 

https://szabadmagyarszo.com/2020/10/19/a-miniszterek-fele-no-lesz/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vallasi-szempontbol-jelentos-epuletek-vajdasagban
https://szabadmagyarszo.com/2020/10/20/horvatorszagban-900-euro-az-atlagfizetes/
https://kepesujsag.com/unnepi-fogadas-es-magyar-tarlatvezetes-zagrabban/
https://kepesujsag.com/unios-projekt-nemzeti-kisebbsegek-hidak-a-kozossegek-kozott/
https://kepesujsag.com/daruvari-magyar-kulturnapok-dravaszogi-magyar-festok-kepeibol-nyilt-kiallitas/
https://kepesujsag.com/daruvari-magyar-kulturnapok-dravaszogi-magyar-festok-kepeibol-nyilt-kiallitas/
https://nepujsag.net/horizont/9602-szlov%C3%A9nia-%C3%A9s-magyarorsz%C3%A1g-z%C3%A1szl%C3%B3s-projektje.html
https://nepujsag.net/horizont/9602-szlov%C3%A9nia-%C3%A9s-magyarorsz%C3%A1g-z%C3%A1szl%C3%B3s-projektje.html


AUSZTRIA 

Az MMR már DAB+ rendszeren is fogható  

A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) október 15-től az eddig is ismert FM és rövidhullámú rendszereken kívül az úgynevezett 

DAB+ digitális rendszeren is sugározza műsorait. Ez azt jelenti, az MMR mind Szlovéniában, mind Magyarországon nagyobb 

területen és jobb minőségben lesz fogható. A DAB+ jel fogásához új rádiókészülékre van szükség – nyilatkozott lapunknak Végi 

József, az MMR felelős szerkesztője. A szlovéniai digitális rádiózás (DAB+) kezdetei négy évre nyúlnak vissza, akkor kezdett bele 

ugyanis az RTV illetékes részlege az első digitális hálózat kiépítésébe. Fontos megemlíteni, hogy digitális rádiójel csak külön 

digitális rádiókészülékekkel fogható, a legújabb, újonnan vásárolt gépkocsikba már általában ilyet szerelnek, sőt elvileg december 

21-től az EU területén már csak DAB+ jelet fogó rádiót lehet szerelni az új gépkocsikba…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Tizenkét egyetemista kap tanulmányi támogatás 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa keddi ülésén – rendhagyó módon a világhálón 

– döntött a tanulmányi támogatásokról, a nemzetiségi parlamenti képviselő választását illetően az egyszerű többségi rendszert 

támogatta, módosította a költségvetését, illetve több aktuális ügyet vitatott meg. A felsőfokú tanulmányi támogatási felhívásra 12 

érvényes pályázat érkezett…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

130 éves az alsólendvai vasút  

Az Alsó-lendvai Hiradó 1890. október 20-i különszámában részletesen beszámol az előző napi, október 19-i eseményekről, az Ukk–

Csáktornya vasútvonal megnyitásáról, melynek köszönhetően Alsólendva is bekapcsolódott a magyar vasúti hálózatba. A napot a 

cikkíró méltán nevezte „kis városunk történetének egyik legnagyobb napjának” […] Ma, 130 évvel később sem lehetünk optimisták 

a kérdést illetően. Igaz ugyan, hogy közben megépült a déli vasút Hodost érintő és a két fővárost összekötő szakasza a Zalalövő–

Hodos–Muraszombat vasútvonal korszerűsítése következtében. Lendvának azonban – mivel 1947-ben a Lendva–Rédics közötti 

vágányokat is felszedték – a rendszerváltás óta sem sikerült sem a Magyarországgal, sem pedig a Szlovéniával létesítendő vasút 

ügyében lépnie, aminek a személyforgalom már nem, de a teherforgalom bizonyára hasznát venné…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > 

 

Az ORF lesz a „Sag’s multi!“ beszédverseny védnöke  

Immár 11 éve támogatja a többnyelvűséget és a nemzetköziséget a „Sag’s multi!“ beszédverseny. Arra ösztönzi a fiatalokat, hogy 

merjék vállalni mondanivalójukat és álláspontjukat akár nagyközönség előtt felszólalva is. Október 1-től az ORF vette át a verseny 

védnökségét és ezzel országszerte lehetőséget kínál mind a kilenc tartomány többnyelvű fiataljainak, hogy nyilvánosságot kapjon a 

tehetségük. Az elmúlt tanévben a hetedik osztálytól összesen 600 diák vett részt a megmérettetésen, amelyen 52 nyelv hangzott el. 

Ausztriában a tanulók csaknem 30 százalékának nem német az anyanyelve…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: A népcsoporti támogatások elosztása  

Az elmúlt héten tárgyaltak az Ausztriában élő autochtón népcsoportok képviselői arról, hogy milyen arányban kerül felosztásra a 

kormány által nemrég megemelt népcsoporti támogatás. A bécsi kancelláriai hivatalban tartott megbeszélésen a magyar 

népcsoportot Hollós József, mint a Magyar Népcsoporttanács elnöke és Zsótér Írisz, elnökhelyettes képviselték. A megbeszélés 

során kiderült, hogy a magyar népcsoport képviselői nincsenek megelégedve a támogatási összeg elosztásával, szerintük a magyar 

népcsoport kisebb összegben részesül, mint ami járna, mondta Hollós József…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Világháborús osztrák-magyar katona maradványaira bukkantak Olaszországban 

Első világháborús osztrák-magyar katona maradványaira bukkantak az olaszországi Trento autonóm megye területén, a Civerone-

hegy közelében. A katona uniformisának egyik gombja alapján sikerült azonosítani, hogy az osztrák-magyar hadsereg úgynevezett 

császárvadászainak egyike volt. A császárvadászok az egykori hadseregnek nagyrészt az alpesi tájakról regrutálódott, főleg 

lövészetben különleges kiképzésű és rendeltetésű, a gyalogsághoz tartozó katonái voltak. A területen 1917. június 10. és 29. között 

hegyi csata zajlott, amelynek során 25 ezer olasz és az Osztrák-Magyar Monarchia 9 ezer katonája vesztette életét…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Megszólaltatják Liszt Ferenc 170 éves zongoráját  

A Bécsi Akadémiai Zenekar Martin Haselböck vezényletével és Gottlieb Wallisch zongoraművész Beethoven 5., esz-dúr 

zongoraversenyét adja elő azon a hangszeren, amelyen Liszt egykoron a belgiumi Lüttichben játszott. A zongorát 1850-ben az Erard 

https://nepujsag.net/muravidek/9610-az-mmr-m%C3%A1r-dab-rendszeren-is-foghat%C3%B3.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9604-tizenk%C3%A9t-egyetemista-kap-tanulm%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1st.html
https://nepujsag.net/muravidek/9607-130-%C3%A9ves-az-als%C3%B3lendvai-vas%C3%BAt.html
https://nepujsag.net/muravidek/9607-130-%C3%A9ves-az-als%C3%B3lendvai-vas%C3%BAt.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3072229/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3072090/
https://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/133768-vilaghaborus-osztrak-magyar-katona-maradvanyaira-bukkantak-olaszorszagban


DIASZPÓRA 

zongorakészítő cég építette, és jelenleg a Liszt Ferenc Egyesület tulajdonában van az ausztriai Doborjánban…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk > 

 

Tanévkezdés a BMI (Bajorország Magyar Iskola) szövetség tagintézményeiben 

A BMI (Bajorországi Magyar Iskola) szövetség hétvégi konzuli magyar iskoláiban közel 350 kisdiák kezdte meg az idei tanévet. 

Becsengettek a müncheni, nürnbergi, regensburgi, burghauseni és a weideni magyar bölcsődéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak 

valamint az ECL nyelvvizsgára felkészülő gyerekeknek egyaránt. Szeptembertől újra a hagyományos, élő, személyes oktatással 

folytatódik a tanítás mind az öt tagintézményben…” Forrás: Külhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Cikksorozat: Magyar emlékek nyomában  

Az Atlanti-óceán keleti partjai előtti Madeira szigetén alussza örök álmát Magyarország legutolsó királya, a Habsburg házból jött 

IV. Károly (1887-1922). […] Debály Ferenc József Uruguay nemzeti himnuszát 1841-ben Francesco Acuna de Figueroa költő 

szövegére komponálta. A zene lendületes, indulószerű, a francia, az olasz illetve a brazil himnuszhoz hasonlítható. A paraguayi 

nemzeti himnuszt szintén az uruguayi Figueroa szövegére szerezte 1846-ban, Montevideó ostroma alatt. Nevét a főváros egyik 

szerényebb utcája, továbbá az ottani magyarok központjában egy kép és egy bronztábla - valamint az uruguayiak emlékezete őrzi. 

[…]Emléktáblát avattak a kölni dómban Mindszenty József (1892-1975) tiszteletére, a bíboros halálának 44. évfordulóján. Az 

eseményre a Nyugat-Európában szolgáló magyar lelkipásztorok kétnapos konferenciája adott alkalmat a németországi 

Altenbergben…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/14230/Megszolaltatjak-Liszt-Ferenc-170-eves-zongorajat.html
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/tanevkezdes-a-bmi-bajororszag-magyar-iskola-szovetseg-tagintezmenyeiben/
https://ma7.sk/kavezo/magyar-emlekek-nyomaban-iv-boldog-karoly-funchal-madeira
https://ma7.sk/kavezo/magyar-emlekek-nyomaban-debaly-ferenc-jozsef-montevideo
https://ma7.sk/kavezo/mindszenty-jozsef-emlektabla-koln

