
SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A HTMT HíREI 

  
 

Kövesse élőben a Magyar Tudomány Ünnepe előadásait! 

Hogyan segítik a Mars kutatásának módszerei a Földök kívüli élet keresését? Versenyben a koronavírussal: mikorra lesz vakcina és 

gyógyszer? A matematika mint a tudomány időgépe, avagy megelőzhetők-e a járványok matematikai modellek segítségével? Ha 

érdeklik a válaszok, tartson velünk ez évben is a Magyar Tudomány Ünnepén! Élő közvetítésekkel várjuk november 3–30. között a 

képernyők előtt – mert idén az otthonokba költözik a tudomány. November 3-tól élőben követheti előadásainkat az MTA YouTube-

csatornáján…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

BARABÁSILAB a Ludwig Múzeumban 

Barabási Albert-Lászlónak, az MTA külső tagjának köszönhetően a hálózatkutatás századunk egyik legfontosabb módszerévé, 

szemlélet- és látásmódjává, tudományterületévé vált. Sőt, hálózatainak vizualizációival belép a modern képzőművészet világába. 

Az esemény: a BARABÁSILAB: Rejtett mintázatok. A hálózati gondolkodás nyelve című kiállítás a neves budapesti Ludwig 

Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum második emeleti kiállítóterében. A megnyitóra október nyolcadikán került sor, a közönség 

a kiállítást január 21-ig tekintheti meg…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Egyre több a női vezető Szlovákiában  

Az elmúlt években emelkedett a női vezetők aránya Szlovákiában, azonban számos szempontból továbbra is mély a nemek közötti 

szakadék. […] Az Eurostat digitális kiadványából az is kiderült, mennyire sikerült áttörniük a nőknek az úgynevezett "üvegplafont" 

és milyen arányban tudtak elhelyezkedni vezető pozíciókban. 2019-ben az Európai Unióban a menedzserek több mint egynegyede 

(28,4%) volt nő. Szlovákiában egy hajszálnyival magasabb volt ez az arány (29,1%).  […] Országunkban 2006-ban volt a 

legalacsonyabb (9,7%) a női vezetők aránya. 2018-ban a férfiak és nők átlagos bruttó órabére közti különbség átlagosan 14,8%-ot 

tett ki az EU-ban. Szlovákiában 19,4% volt a mutató értéke 2018-ban, vagyis 2010 óta mindössze 0,2 százalékpontos csökkenést 

jegyeztek fel országunkban…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Panaszkodnak a vállalkozók, nehéz helyzetben a családok: nem kell bezárni, nyitva tartani viszont nincs értelme 

A kormány csütörtökön hozott megszorításai az üzleteket és szolgáltatásokat ezúttal ugyan nem érintették, vagyis ezek az eddigi 

szabályok szerint tarthatnának nyitva. A szombattól érvényes kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok miatt azonban a jelentős 

részüknek nem lesznek ügyfelei, aki ugyanis betérne egy olyan üzletbe, amely nem szerepel a kormány által kiadott határozatban 

felsorolt kivételek között, az hatalmas büntetést kockáztat. […]A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság hét évvel vetheti 

vissza a szlovákiai családokat az időben – derül ki a Sophistic Pro Finance tanácsadó társaság legfrissebb elemzéséből, amely szerint 

a járvány második hulláma az eddigieknél is több kárt okozhat. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legutóbbi adatai szerint a 

szlovákiai családok 30 százalékának nincsenek semmilyen tartalékai, vagyis a bevételeikből képtelenek bármit is félretenni, és 

örülnek, ha a fizetésükből legalább a legszükségesebb kiadásaikat képesek fedezni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

Egyenlő anyagi juttatást követelnek a magániskolák és egyházi oktatási intézmények számára  

Huszonhat szervezet nyílt levélben fordult a kormányfőhöz és az oktatási miniszterhez, egyenlő anyagi támogatást és hozzáállást 

követelve a magániskolák és az egyházi iskolák részére.„A 21. században egy fejlett társadalomban megengedhetetlen, hogy a 

diákok egy csoportja számára az állam nem biztosít azonos feltételeket az oktatáshoz mindössze azért, mert más a vallási 

meggyőződésük. A huszonhat szervezet képviselői pedig mindehhez hozzáfűzték, hogy az egyházi intézmények és magániskolák 

tanulói sokszor átlagon felüli, sőt rendkívüli teljesítményt nyújtanak és az iskolák ranglétráján ezek az intézmények az első helyeket 

foglalják el…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Ifjú Szivek 20 

Egy darabka szlovákiai magyar kultúrtörténet. A rendszerváltás utáni évtizedben kaotikus időket élt meg az Ifjú Szivek: az amatőr 

és félhivatalos pálya határán álló együttes működési feltételei többször is bizonytalanná váltak, a harmadik Mečiar-kormány idején 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2020. október 26. 
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https://mta.hu/tudomanyunnep2020/elet-a-foldon-kivul-covid-kataklizma-es-mesterseges-intelligencian-alapulo-orvosi-terapia-kovesse-eloben-a-magyar-tudomany-unnepe-eloadasait-110887
https://e-nepujsag.ro/articles/latvany-behalozva
https://www.bumm.sk/belfold/2020/10/25/egyre-tobb-a-noi-vezeto-szlovakiaban
https://ujszo.com/kozelet/panaszkodnak-a-vallalkozok-nem-kell-bezarni-nyitva-tartani-viszont-nincs-ertelme
https://ujszo.com/kozelet/csaladok-ezrei-kerulnek-kilatastalan-helyzetbe
https://ujszo.com/kozelet/csaladok-ezrei-kerulnek-kilatastalan-helyzetbe
https://felvidek.ma/2020/10/egyenlo-anyagi-juttatast-kovetelnek-a-maganiskolak-es-egyhazi-oktatasi-intezmenyek-szamara/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

elvesztette jogalanyiságát és vonzó pozsonyi székházát, egymást váltották az igazgatók… […] A hivatásos táncszínház 2000 

szeptemberében alakult meg. Az azóta eltelt két évtized mérlegét Grendel Ágotával, lapunk munkatársával, az Ifjú Szivek egykori 

igazgatójával (2003–2006), valamint Varsányi Lászlóval, a táncszínház hivatalban levő direktorával (2014-) igyekeztünk 

megvonni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Interjú: Ölveczky Árpád igazgatóval 

A közelmúltban irányváltás történt a muzslai Endrődy János Alapiskolában. Ölveczky Árpád igazgató vezetése alatt az iskola a 

hagyományőrzés és a néptánc irányába mozdult el. Rögtön akadt két kolléga, akiknek volt tapasztalatuk a néptánc és népi játékok 

területén. Páva Anita a helyi Csemadok Dallos néptánccsoport vezetője, Madari Katalin pedig szintén csoportot vezet, és magas 

színvonalon foglalkozik a néptánccal már gyerekkora óta. Ölveczky Árpádot kérdeztük…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Csáky Károlyt, az MTA külső köztestületének tagját köszöntjük hetvenedik születésnapján 

A 70. születésnapját ünneplő Csáky Károly maga az intézmény. Ahogy Koczó József helytörténet-kutató írja a Honti Lapok 

legutóbbi (2020. októberi) számában: a Palócföld néprajzkutatója, a közéleti pedagógus, iskolaalapító tanár, igazgató, publicista, 

költő, helytörténész, tudós etnográfus. […] És igen, egy komplett szellemi múzeum alapítója, fenntartója, kurátora, gyűjtője egy 

személyben. Erről tanúskodik az a több száz kiállítási darab – cikksorozatok, tanulmányok, publicisztikák – amelyek az elmúlt 

években a Felvidék.ma hírportálon a neve alatt megjelentek. Kevesen lehetnek – ha egyáltalán vannak – akik nála jobban ismerik 

az egykor volt Hont, Nógrád és Bars vármegyék helytörténeti emlékeit, beleértve a „kőből való” múzeumokat is…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Párkány kulturális életét gazdagító civil szervezet 5 éve 

Párkányban öt éve működik Gerstner Ákos vezetésével a Pro Culture Parkan – Párkány Kultúrájáért elnevezésű civil egyesület. 

Alapítója az országszerte ismert dr. Gerstner István festőművész, aki fiát jelölte ki utódjául. Az egyesület azzal a céllal alakult meg, 

hogy felvállalja a párkányi régió kulturális és művészeti életének gazdagítását. […] Az egyesület vezetőjének köszönhetően több 

prospektus és emlékkönyv került kiadásra:… 2018-ban pedig elindította az ARTIFORUM PARKAN című magyar nyelvű kulturális 

és társadalmi folyóiratot…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Távoktatás: az ukránok 67%-a negatívan viszonyul hozzá  

Az emberek kétharmada teljesen negatívan vagy inkább negatívan, mint pozitívan viszonyul a távoktatáshoz. Ez derül ki a New 

Image Marketing Group társaság felméréséből, amit október 13-15 között készítettek 867 ember megkérdezésével. Harminc 

százalék abszolút negatívan áll a távoktatáshoz, harminchét százalék pedig inkább negatívnak ítéli. A megkérdezettek mindössze 8 

%-a adott pozitív értékelést a távoktatásról, továbbá 25 % válaszolta azt, hogy inkább pozitívan viszonyul a digitális oktatáshoz, írja 

az osvita.ua. A távoktatást negatívan értékelők abszolút többsége a gyerekek tudásszintjének csökkenésére panaszkodik…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Kijev: Magyarország a KMKSZ propagálásával beavatkozott Ukrajna belügyeibe  

Az ukrán külügyminisztériumot „mélységesen elszomorítja, hogy Budapest hivatalosan beavatkozott Ukrajna belügyeibe azzal, 

hogy az ukrajnai helyhatósági választások napján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mellett kampányolt.” Az ukrán külügy 

sajtószolgálata szerint „Magyarország arcátlanul megerősítette közvetlen beavatkozását Ukrajna belügyeibe és alattomos csapást 

mért Ukrajna következetes erőfeszítéseire, melyeket az ukrán–magyar kapcsolatokban fennálló problémák konstruktív megoldása 

érdekében tesz…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Választás: megyei és országos szinten is alacsony a részvétel  

A vasárnapi helyhatósági választások végleges eredményeire még várni kell, a szavazatokat jó esetben 3-5 nap múlva számlálják 

össze a településtársulások (kistérségek) többségében – jelentette ki Szerhij Dubovik, a Központi Választási Bizottság (CVK) 

helyettes elnöke. […] Alacsony részvételi aránnyal zárult a vasárnapi önkormányzati választás Ukrajnában. A Központi Választási 

Bizottság 21.00 órai (kijevi idő) adatai szerint az ukrán állampolgárok mintegy 37%-a járult a szavazóládákhoz. A Központi 

Választási Bizottság esti adatai szerint a kárpátaljai választópolgárok 41,86%-a ment el szavazni vasárnap. …” Forrás: Karpat.ua: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://ujszo.com/kultura/ifju-szivek-20
https://ma7.sk/tajaink/hogy-a-magyar-gyerek-megmaradjon-magyarnak
https://felvidek.ma/2020/10/csaky-karolyt-koszontjuk-hetvenedik-szuletesnapjan/
https://felvidek.ma/2020/10/egy-ot-eve-mukodo-parkany-kulturalis-eletet-gazdagito-civil-szervezet/
https://kiszo.net/2020/10/23/tavoktatas-az-ukranok-67-a-negativan-viszonyul-hozza/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kijev-magyarorszag-a-kmksz-propagalasaval-beavatkozott-ukrajna-belugyeibe/
http://politic.karpat.in.ua/?p=12809&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=12804&lang=hu


SZERBIA/VAJDASÁG 

Videó: Az előzetes eredmények szerint a KMKSZ jelentős győzelmet aratott a választásokon  

Az előzetes eredmények szerint jelentős eredményeket ért el a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a tegnapi 

önkormányzati választásokon. A Szövetség bejutott Kárpátalja legfőbb döntéshozó testületébe, a megyei tanácsba, valamint Babják 

Zoltán Beregszász eddigi polgármestere is újrázhat. Brenzovics László a TV21 Ungvár stábjának a KMKSZ eredményváróján 

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

Kárpátajai megemlékezések: ’56-os kiállítás nyílt a Rákóczi-főiskolán 

1956-os események kárpátaljai vonatkozását mutatja be az a banner-kiállítás, mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RF KMF) főbejáratánál várta október 23-án reggel az érkezőket. A posztereken a kárpátaljai levéltárakban őrzött KGB 

dokumentumokból készült digitalizált kivonat látható. A tárlat szakmai összeállítója, a dokumentumok feldolgozója, rendszerezője, 

a szöveges összefoglalók kétnyelvű (magyar-angol) szerzője dr. Váradi Natália, az 1956-os forradalom kárpátaljai kutatója, az MTA 

külső köztestületének tagja. […] Az előző évekhez hasonlóan Kárpátalján idén is számos helyszínen méltatják a magyar forradalmat. 

Október 23-án, pénteken délelőtt Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és 

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) emlékezett meg Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

64. évfordulójáról. […] Beregszászban szűk körben gyűltek össze emlékezni és méltatni a hősöket...” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

Az új szerb kormánynak 21 minisztériuma lesz, Ana Brnabić ismertette a neveket 

A Szerb Haladó Párt (SNS) elnökségi ülését követően, amelyen az új kormány összetételéről volt szó, Ana Brnabić elmondta, kik 

lesznek az új miniszterek. Az új szerb kormánynak összesen 21 minisztériuma lesz, vagyis három új tárcát alakítanak, mégpedig a 

faluügyi minisztériumot, a családügyi és demográfiai minisztériumot, valamint az emberi és kisebbségi jogok és társadalmi 

párbeszéd minisztériumát. […] Marija Obradović vezeti a továbbiakban az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztériumot, 

Gordana Čomić pedig az emberi és kisebbségi jogok, valamint társadalmi párbeszéd minisztériumát. […] Maja Gojković 

művelődési és tájékoztatási miniszter. Az oktatási, tudományügyi és technológiai fejlesztési miniszter személye egyelőre nem 

ismert, a Szerbiai Szocialista Párt embere kerül a posztra…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Kovács Elvirát választották meg a Köztársasági Képviselőház egyik alelnökévé 

Kovács Elvira megválasztását 224-en támogatták. A Vajdasági Magyar Szövetségnek korábban sosem volt házelnök helyettese 

Belgrádban. Az újonnan megválasztott alelnök a Pannon RTV-nek azt mondta: az alelnöki pozíciónak köszönhetően pontosabb 

betekintése lesz a VMSZ-nek a parlament munkájába, és nagyobb ráhatása lesz a történésekre…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Pásztor István: „A jövő hét közepén írjuk alá a koalíciós megállapodást”  

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ma tárgyalt Belgrádban a 

két párt közötti együttműködés folytatásáról. A koalíciós megállapodás aláírására a jövő hét folyamán kerül sor, jelentette be 

Pásztor…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Szenteleky Napok: Lovak, díjak, könyvek 

Szenteleky Kornél születésének 127. és halálának 87. évfordulója alkalmából tartották meg az idei Szenteleky Napokat a Szenteleky 

Kornél Művelődési Egyesület székházában, ahová délelőtt érkeztek meg a vajdasági magyar irodalom képviselői és kedvelői. A 

rendezvényt Berényi Emőke, a Szenteleky Napok Tanácsának elnöke nyitotta meg, Ezután Szerda Zsófia Fakó-szürke című 

fotókiállítását Bíró Tímea nyitotta meg. A lovakról készült fekete-fehér felvételek — a fotóművész tizennégy alkotása volt látható 

a falakon — Bíró Tímea második verseskötetét, a Hosszút gazdagítják. Rendhagyó módon az ünnepi műsor a vajdasági kiadók idei 

könyveinek a bemutatójából állt. Az Életjel Kiadó képviseletében Dévavári Beszédes Valéria mondott néhány szót Sándor Zoltán 

Korunk lenyomata, Sarnyai Béla A zarándok és Beke Ottó Nyelvhasználat a csönd határán kötetéről, mely a kiadó idei 

könyvtermése. A Forum kiadó egy kisebb könyvbemutatóval kedveskedett a közönségnek. Az Etna Könyvkiadó két új kötettel volt 

jelen, Döme Szabolcs második novelláskötetéről, a Fejbunkerről Hernyák Zsóka faggatta a szerzőt, míg Smit Editet Beszédes István 

kérdezte a Teliföldön címet viselő első verseskötete kapcsán. […] A műsor legünnepibb pontja az volt, amikor Virág Gábornak, az 

https://karpataljalap.net/2020/10/26/az-elozetes-eredmenyek-szerint-kmksz-jelentos-gyozelmet-aratott-valasztasokon-video
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/elfojtott-tortenelem-56-os-kiallitas-nyilt-a-rakoczi-foiskolan/
https://karpataljalap.net/2020/10/23/csendes-koszoruzas-az-ungvari-56-os-emlekmunel
https://karpataljalap.net/2020/10/23/1956-ban-karpataljai-fiatalok-jelet-adtak-annak-hogy-mi-egy-nemzet-vagyunk
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29061/Az-uj-szerb-kormanynak-21-miniszteriuma-lesz-Ana-Brnabic-ismertette-a-neveket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25733/Kovacs-Elvirat-valasztottak-meg-a-Koztarsasagi-Kepviselohaz-egyik-alelnokeve.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-j%C3%B6v%C5%91-h%C3%A9ten-%C3%ADrja-al%C3%A1-a-koal%C3%ADci%C3%B3s-meg%C3%A1llapod%C3%A1st-a-vmsz-%C3%A9s-a-szerb-halad%C3%B3-p%C3%A1rt_1172994.html


AUSZTRIA 

MTA külső köztestületének tagjának, átadták a Szenteleky-, Bognár Antalnak pedig a Bazsalikom-díjat…” Forrás: Hetnap.rs: teljes 

cikk > 

Gyászhír: Elhunyt id. Novák Mihály 

Elhunyt id. Novák Mihály, a bácskossuthfalvi 9+1 Nemzetközi Művésztelep alapítója és vezetője. Apjától órás-ékszerész 

mesterséget tanult. Az általa mesélt történet szerint 1974-ben a feketehimlő-járvány idején tíz napig vesztegzárba kényszerült 

Topolyán, a művésztelepen, összezárva az ott lévő képekkel, festményekkel. A képek közelsége, a művésztelep atmoszférája arra 

késztette, hogy ecsetet vegyen a kezébe, és negyvenévesen maga is megpróbálkozzék a festészettel. Neki köszönhetően Faludíjban 

és Pro Urbe díjban részesült a 9+1 Nemzetközi Művésztelep és vált nemzetközileg ismertté…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk 

> 

Gyászhír: Böndör Pálra emlékeztek Újvidéken 

A gyászülést a Magyar Szó székházában tartották. A költő, író, műfordító, dramaturg a Symposion folyóirat második nemzedékének 

volt tagja volt. Váratlan halála hatalmas veszteséget jelent a vajdasági magyar irodalom számára - hangzott el az eseményen. A 

megemlékezés elején ismertették Böndör Pál irodalmi életútját, majd verseiből idéztek. A gyászülésen részt vett többek között Jovan 

Zivlak, a Vajdasági Írószövetség elnöke és Losoncz Alpár az MTA külső köztestületének tagja is. Böndör Pál tizennyolc könyv 

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

Vajdasági megemlékezések 

Idén kicsit más formában, a járványügyi előírások betartásával emlékeztek meg Palicson az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc hőseiről. „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” - címmel, ünnepi összeállítással készültek a 

helyszínen. A kultúrműsorban közreműködött a Fokos Zenekar és Lőrincz Tímea, a Zentai Magyar Kamaraszínház színésze is. […] 

Horgoson is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról. A helyiek rövid alkalmi műsorral készültek, 

majd a 2015-ben felavatott emléktáblát is megkoszorúzták, amely a forradalom idején Vajdaságba menekült magyaroknak állít 

emléket. A rövid alkalmi műsoron felléptek a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tagjai, valamint a Kárász Karolina 

Általános Iskola diákjai. Versekkel, szövegrészletekkel emlékeztek meg az '56-os eseményekről. […]Hat éve, amióta felállították 

az 1956-os eseményeknek emléket állító márványtáblát, a muzslyai rendezvény az emlékparkban, koszorúzással vette kezdetét. 

[…]Zentán dr. Rajki Márton emléktáblájának megkoszorúzásával és egy alkalmai műsorral emlékeztek az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharcra…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek ma Csúrogon  

A szerb—magyar megbékélés jegyében kegyelet teljes megemlékezést tartottak vasárnap az 1944/45-ös ártatlan délvidéki magyar 

áldozatok csúrogi emlékhelyénél, a Megtépázott Krisztus szoborcsoport előtt. A megemlékezés résztvevőit Teleki Júlia, a csúrogiak 

kálváriájának egyik túlélője, valamint Vesna Stjepanović, a Csúrogi Helyi Közösség tanácselnöke köszöntötte…” Forrás: Hetnap.rs: 

teljes cikk > 

225 éves az adai templom 

A jeles jubileum alkalmából a „csipkés” tornyú templom történetét ft. Szungyi Károly ezüstmisés pap, az adai Szentháromság római 

katolikus plébánia plébánosa mesélte el. Az adai római katolikus plébánia 1760-ban alakult meg. Akkor épült fel az imaház is, nem 

volt ugyan tornya, ám kapott haranglábat és egy kis harangot. Falait papírfestmények díszítették. 1764-ben döntést hoztak a templom 

megépítéséről. Hosszadalmas tárgyalások után az adai hívek dicséretes anyagi támogatásával és kétkezi munkájával készült el 1795-

ben. Hossza 44 méter, szélessége 16,5 méter, tornyának magassága pedig 43 méter volt. …” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

 

Rádióinterjú: Pandorfban és Schwechaton is bővült a magyar oktatás 

Az Amaped – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete – immár 16. éve ad lehetőséget az Ausztriában élő magyaroknak arra, 

hogy élhessenek anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal. Az ősszel eddigi helyszíneik mellett Parndorfban és Schwechaton is új 

jelentkezőkkel indultak el óvodás és iskolás csoportjaik. Mentsik Szilvia, az Amaped elnöke a részletekről:…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 
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Koszorúzások szűk körben, online emlékezés 1956-ra 

Világszerte az 1956. október 23-i eseményekre emlékeznek a magyar közösségek. Ausztria szerte szúk körben, vagy online felületen 

ünnepeltek a magyar közösségek, a korona vírus miatti előírások okán. Magyarország Innsbrucki Főkonzulátusának munkatársai 

tegnap, csütörtökön a Magyar Ház kertjében a Menekülés szobrát koszorúzták meg. A Graz-i magyarok is az ünnep előestéjén 

koszorúztak. Immáron 1957 óta hagyomány, hogy a városban élők összegyűlnek a dóm előtt, október 23-a előestéjén és egy koszorú 

elhelyezésével emlékeznek meg 1956 hőseiről – olvasható a „Grázi Magyar Egyesület“ facebook oldalán. Idén a bécsi magyarok 

közös ünneplésre készültek a nagykövetségen, amit azonban a járványhelyzet miatt lemondtak. Ezért egy videó üzenettel állítanak 

emléket a hősöknek, akik harcoltak a magyar szabadságért 1956-ban. […] Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak 

október 23-án, pénteken Bécsben, a Collegium Pazmanianumban. Mindszenty József bíboros tiszteletére szentmisét is tartanak, ahol 

az 1956-os forradalom áldozatairól is megemlékeznek. Varga János rektor a megemlékezésről:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Kiállítás: Collegium Hungaricum „Balatoni nyár" 

Október 22-én, csütörtökön nyílik meg a Collegium Hungaricum „Balatoni nyár" című kiállítása, melyen az UngArt galériában 

írófényképek láthatók az 1950-es, ’60-as, ’70-es évekből. A megnyitón a laudációt Gróh Gáspár irodalomtörténész, a Magyar 

Szemle főszerkesztője tartja, az emelkedett hangulatról pedig Ripka János csellóművész fog gondoskodni. Bárány Anzelm, a 

Collegium Hungaricum igazgatója ismertetőjét hallgathatják meg a kiállításról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Neves közgazdászok foglaltak állást a 40 százalékos nyugdíjemelés ellen 

Nyílt levélben figyelmeztet a 40 százalékos nyugdíjemelés katasztrofális következményeire öt neves romániai közgazdász, köztük 

egy magyar szakember, Kállai Ella, az Alpha Bank vezető közgazdásza. A levelet Daniel Dăianu, a Költségvetési Tanács elnöke, 

Aurel Iancu akadémikus, Valentin Lazea, a Román Nemzeti Bank alelnöke és Laurian Lungu, a Cardiff Business School oktatója 

írta még alá. Állásfoglalásuk szerint a 40 százalékos nyugdíjemelés recesszióba taszítaná jövőre a román gazdaságot, s meghiúsítaná 

az államháztartás konszolidációját…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Maszk és távolságtartás nélkül fenyegetőztek az úzvölgyi temetőben a román nacionalisták 

A járványügyi korlátozások és a tömegrendezvények megszervezésének tiltása ellenére ismét megemlékezést tartottak a román 

hadsereg napján az úzvölgyi világháborús katonatemetőben különböző román nacionalista szervezetek. A tavalyinál kisebb 

létszámú, ám hangulatában fenyegetőbb esemény zajlott vasárnap a botrányos körülmények között felavatott román keresztek és 

emlékmű mellett…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Felmérés: a románok elfogadóak a magyarokkal, amíg nem beszélnek anyanyelvükön 

A román többség elfogadja a magyar kisebbséget, ám zavarja őket, ha környezetükben megszólal valaki magyarul – többek között 

ezt állapította meg a Kisebbségi Monitor 2020 című kutatás, amelynek a romániai magyarellenességre vonatkozó fejezetét 

csütörtökön, Sepsiszentgyörgyön mutatták be a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet szakemberei. A kutatók 

rámutattak, hogy a reprezentatív mintán, telefonos és online lekérdezéssel végzett kutatás során a megkérdezetteket két csoportra 

osztották. Az egyik csoportnak a kérdéseket általánosan a kisebbségekre vonatkoztatva, a másiknak ugyanazokat a kérdéseket a 

magyarokra vonatkoztatva tették fel, és szembetűnő különbségek születtek. […] Lehetsz magyar, csak beszélj románul Toró Tibor 

tájékoztatása szerint a kutatásból kiderül, hogy a megkérdezett románok 29 százalékát zavarja, ha magyar beszédet hall társaságában 

vagy akár az utcán is. A megkérdezett románok kétharmada nyilatkozta azt, hogy amikor egy román megjelenik egy magyar 

társaságban, azonnal át kell váltani román nyelvre. Antal Árpád arra is rámutatott, hogy más szintű a diszkrimináció ott, ahol 

többségben élnek a magyarok mint ahol kisebbségben élnek. Székelyföldön, ahol tömbben él a magyar közösség, a diszkrimináció 

megjelenik például a jövedelmek szintjén, hiszen sokkal több román tölt be olyan tisztségeket, amelyekért magas jövedelem jár…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Új Hét címmel indult új portál A Hét 50. évfordulóján  

Az 1970. és 2006. között működő bukaresti, majd utolsó éveiben marosvásárhelyi hetilap, A Hét alapításának 50. évfordulója 

apropóján indított új portált a hetilap egykori rovatvezetője, Ágoston Hugó. Az Új Hét hétfőtől naponta frissül. […] A Hét a 

Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács társadalmi-politikai-művelődési hetilapjaként indult 1970. október 23-án Bukarestben, 

alapító főszerkesztője Huszár Sándor volt. A Hét indulása más magyar intézmények, a bukaresti Kriterion Könyvkiadó és az állami 

televízió magyar nyelvű adásának elindulása mellett egyfajta gesztus volt Ceaușescu részéről a ’68-as csehszlovákiai események 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3072884/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3072884/
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133924-maszk-es-tavolsagtartas-nelkul-fenyeget-ztek-az-uzvolgyi-temet-ben-a-roman-nacionalistak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133821-felmeres-a-romanok-elfogadoak-a-magyarokkal-amig-nem-beszelnek-anyanyelvukon
https://www.maszol.ro/uploads/files/doc/1603389735_RO_Etnikumk%C3%B6zi%20Monitor%202020_FIN.pdf


DIASZPÓRA 

után a Nyugat megnyugtatására. Hogy mit jelentett ez a szellemi műhely a romániai magyarságnak, arról az Új Hét körkérdést 

indított. […] A Hét összes lapszáma elérhető elektronikus formában a digiteka.ro oldalon…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Romlott a daganatos betegek ellátásának minősége a koronavírus-járvány miatt Romániában 

Nemcsak hogy visszaszorult, de romlott is a krónikus betegek és a daganatos betegek ellátása a koronavírus-járvány hatására, ami 

óriási probléma, hiszen a romániai onkológiai szolgáltatásokat már eddig is a túlterheltség és hiányosságok jellemezték mind 

ellátásban, gyógyszerezésben, mind a szolgáltatások minőségében – ismertette Dégi László Csaba egyetemi oktató, az MTA 

köztestületének külső tagja, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság igazgatója. […]Fontos megjegyezni, hogy a romániai 

ellátórendszerben félmillió daganattal diagnosztizált személy van nyilvántartásban, ez egy nagyon nagy szám. […] A háziorvosok 

is úgy vélik, borzalmasan magas arányban, 82 százalékban, hogy a járvány nagyon negatív hatással volt a krónikus betegeikre, és 

ez elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben látszik, de mint mondtam, minőségzuhanásról is szó van. Ezt a beszámolót a 

kollégáim a Romániai Családorvosok Szövetségével együtt készítették, tehát nagyon is közeli adataik vannak. […]A koronavírus-

járvány miatti korlátozó intézkedések és a kórházak átalakítása következtében több mint egymillióval kevesebb beteget utaltak be 

idén januártól augusztusig a romániai kórházakba, mint egy évvel ezelőtt – hívja fel a közvélemény figyelmét Lorenzovici László 

orvos, közgazdász, egészségügyi elemző…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: A marosvásárhelyi római katolikus temető orvos-sírjai 

 „Orvosaink emlékezete” Ezzel a címmel látott napvilágot a Studium–Prospero Alapítvány által fenntartott és működtetett 

marosvásárhelyi Studium Kiadó gondozásában ez év nyarán dr. Kiss Csekme Márta, Péterffy Attila és prof. dr. Péterffy Árpád 

kötete. […] Segítőtársaik támogatásával ezúttal a marosvásárhelyi egykori Kálvária-sírkert, a katolikus temető orvos nyughelyeit 

vették számba. A gondozott sírok mellett az elhanyagoltakat is, amelyeket rendbe tettek, a lekopott feliratokat újrafestették, ahol 

nem volt sírkő, kopjafát állítottak, és mindenik sírról fénykép készült…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kenéz Ferenc nagyszalontai születésű költő kapta az Arany János-díjat 

Kenéz Ferenc nagyszalontai születésű, Magyarországon élő költő kapta a Magyar Írószövetség és az Arany János Alapítvány díját, 

az Arany János-díjat. Az elismerést október 23-án, az 1956-os forradalom 64. évfordulóján adták át Budapesten a Magyar 

Írószövetség udvarán. „Nagyszalontai születésű írónak akkora megtiszteltetés Arany János-díjat kapni, hogy szinte illetlenség 

elfogadni. […] Kenéz Ferenc 1944-ben született Nagyszalontán, a kolozsvári Babeș–Bolyai Egyetem román–magyar szakos 

hallgatója 1964 és 1967 között. 1968-tól 1983 szeptemberéig a bukaresti Munkásélet kolozsvári szerkesztője, 1983-tól 1987-ig az 

Utunk szerkesztője…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Modern szobrot kapott Prágában Mária Terézia 

Az uralkodó az egyetlen nő volt a cseh trónon, mostanáig mégsem emeltek neki szobrot az országban. Ez az egyetlen is vitákat 

gerjesztett, nem csak az elvont művészi ábrázolás miatt, hanem azért is, mert a szóban forgó parkban lőtte le a Gestapo a nácizmussal 

szembeni ellenállás egyik cseh vezéralakját Václav Moráveket, és sokan inkább az ő szobrát szerették volna ott látni. Október 20-a 

óta azonban Mária Terézia egész alakos, hófehér, műkőből készült szobra áll Prága VI. kerületében. A leleplezés dátuma sem 

véletlen, Mária Terézia 1740. október 20-án foglalta el a Habsburg trónt és vált ezáltal cseh királynővé is…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Megemlékezés Bartók Béla halálának 75. évfordulójáról  

A flash mob ötlete és a szervezés a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ), a Following Bartók Cultural Society és a 

Londoni Balassi Intézet jóvoltából jött létre. A projekt mottója, “Let’s put a smile on Bartók’s face”. Vagyis csaljunk mosolyt Bartók 

arcára. […] A MAOSZ, a Following Bartók Cultural Society, a Londoni Balassi Intézet munkatársai és az egybegyűlt érdeklődő 

magyarok kis csoportja, az igen szeles és zord idő ellenére, szeptember 26-án Londonban a South Kensington-i megállónál 

találkoztak, hogy elindítsák a flash mob rendezvényt. …” Forrás: Maosz.org: teljes cikk > 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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