A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje
2020. október 29.
UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Választások: Távolmaradásával szavazott az ország
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A nem végleges adatok szerint a részvételi arány országosan 36,88% volt, azaz minden korábbinál alacsonyabb. A tavalyi parlamenti
választásokon is csak 49,3%-os volt a részvétel, azaz nem érte el az 50%-ot. A mostani nem egészen 37% körülbelül 10%-kal marad
el a 2015. évi helyhatósági választásokon való részvételtől (46,6%), s azt jelenti, hogy ezúttal alig 10,5 millió polgár járult az
urnákhoz. A legmagasabb a választókedv Ternopil megyében volt 46,77%-kal, a legalacsonyabb pedig Donyeck megyében –
31,67%. A Rejting Szociológiai Csoportnak a választások napján végzett felméréséből kitűnt, hogy minden ötödik választó (20%)
azt mondta, az egészségi állapota miatt nem tud elmenni szavazni, 19%-uk pedig azért, mert nem azon a településen él, ahol be van
jelentve (s ahol szavaznia kellene). További 15% valamilyen elfoglaltságra hivatkozva maradt távol, 14% pedig még vasárnap sem
tudta, hogy kire szavazzon. Azonban alighanem azoknak az elemzőknek lesz igazuk, akik szerint az emberek a távolmaradásukkal
fejezték ki a csalódottságukat. […] Az idősebb korosztály döntötte el a hétvégi önkormányzati választások kimenetelét – derül ki a
Rejting közvélemény-kutató felméréséből. Az október 25-én urnákhoz járulók 56 százaléka 50 évesnél idősebb volt, s ami érdekes,
többségében férfi szavazók…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >
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Kuleba: Ukrajna megtiltotta a beutazást két magas rangú magyar tisztségviselőnek
Ukrajna megtiltotta két magas rangú magyar tisztségviselő beutazását a helyhatósági választás alatt Kárpátalján folytatott "agitáció"
miatt - közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn az Interfax-Ukrajina hírügynökséggel. Hozzátette ugyanakkor, hogy
más olyan magyar állampolgárok beutazási tilalmát is kezdeményezték, akik aktívan "beavatkoztak" Ukrajna belügyeibe a választás
idején."Partnereinket hamarosan részletesen tájékoztatjuk a választásokba való magyar beavatkozás tényétől, erről már tájékoztattuk
az EBESZ megfigyelő misszióját" - emelte ki Kuleba. […] Szijjártó Péter a maga részéről szánalmasnak és nonszensznek titulálta
Kijev döntését. A politikus szerint a döntés azt üzeni, hogy Ukrajna lemondott arról, hogy Magyarország támogassa az európai
illetve euró atlanti integrációs törekvéseit…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Választás: a "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt nyert a Beregszászi kistérségben
A választás előzetes adatai szerint a Beregszászi kistérségben a "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt nagy fölénnyel (36,35%) győzött
- közli a Pulzus Rádió közösségi oldalán. A második helyen az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (19,90%) áll…” Forrás:
Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Kérdésessé vált az ungvári magyar jelenlét
A még vasárnap este közzétett exit poll eredményekkel ellentétben könnyen elképzelhető, hogy magyar érdekképviselet nélkül áll
fel az Ungvári Városi Tanács új közgyűlése. Az UzhVarosh Telegram-csatorna információi szerint 6 párt juthat be a képviselői
testületbe, ám, sajnos, nem lesz köztük magyar. Meg nem erősített információk szerint az eddig a városi tanácsban jelen lévő
KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt listája alig kétszáz voks hiánya miatt szorulhat ki a testületből. Ungváron önálló listával indult a
másik magyar párt, az UMDP is, de nagyon csekély támogatást szerzett, amennyiben együtt indulnak, minden bizonnyal nem lett
volna kérdéses a mandátumszerzés. Az Ungvári Járási Tanácsban ellenben a jövőben is lesz erős magyar érdekképviselet, a még
nem hivatalos eredmények szerint a KMKSZ listájára közel 10 ezer voks érkezett, ami 10,3 százalékos eredményt jelenthet…”
Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Véglegesítették Csernicskó István rektori kinevezését
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa Csernicskó István megbízott rektort, nyelvész professzort,
az MTA külső köztestületének tagját, az MTA doktorát nevezte ki az intézmény rektorának október 27-én. A szakember 2020
júniusa óta töltötte be a megbízott rektor pozícióját. A rektori tisztségét az ukrán felsőoktatási törvények és a főiskola alapszabálya
értelmében pályázati kiírás útján bírálták el. 2020. október 22-én ülésezett a kuratórium, s megállapítást nyert, hogy egy érvényes
pályázat érkezett a tisztségre. Október 27-én pedig a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa titkos szavazással döntött a rektori
kinevezésről. Csernicskó István azt is elmondta, hogy az intézmény nemsokára 25 éves lesz. Az évek során hatalmas fejlődésen

mentünk keresztül. Az elsődleges feladat az, hogy ezeket az eredményeket, melyeket eddig elértünk, megtartsuk és továbbfejlesszük.
A rektor szerint bővíteni kell a képzési kínálatot, valamint a választható szakok számát, s a meglévő szakokat a lejáró akkreditáció
után újra akkreditálni kell. Hangsúlyozta, hogy a főiskolai Tudományos Tanács ma fogadott el egy határozatot, melynek értelmében
belevágnak egy ún. nemzetközi akkreditációba. Ez azt jelenti, hogy az intézmény szeretné megmérettetni magát az európai
felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelmények szabványával…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Megtartotta második foglalkozását a 2020/21-es tanévben a nyolc Tehetségpont
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a 2020/2021-es tanév őszén ismét útjára indult a tehetséggondozó program,
melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vesznek részt minden tanévben. A foglalkozásokhoz szükséges tananyagot,
tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítik elő, így minden Tehetségpontban az
esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlik az oktatás…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Újabb rózsatöveket és emléktáblákat avattak a rózsahölgyek
Szép hagyománnyá vált a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága szervezeti életében, hogy rózsatővel és emléktáblával tisztelegnek
olyan hölgyek emléke előtt, akik Kárpátalja szülöttei, vagy sokat tettek az itt élő emberekért. Kedden Zrínyi Ilona történelmi
hősnőnk, és Báthy Anna Kossuth-díjas operaénekesnő tiszteletére avattak rózsatöveket és emléktáblát Beregszászban, a Budapest
parkban, folytatva ezzel az elkezdett hagyományt. […] Ezért is ültettük a rózsatöveket és helyeztük a táblákat központi helyre, ahol
sokan megtekinthetik azokat, s megemlékezhetnek Horváth Annáról, Fedák Sáriról, Ortutay Zsuzsannáról, Gulácsy Máriáról, és
most már Zrínyi Ilonáról és Báthy Annáról – hangsúlyozta Mező Dianna, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának elnöke…”
Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Varga József
Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára a köztársasági elnök megbízásából Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át Varga József színművésznek október 26-án Budapesten. Varga József Beregszászban
született. 1993-ban végzett a kijevi Karpenko Karij Színház- és Filmművészeti Főiskolán…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
A pandémia kezdete óta a vendégmunkások kevesebb pénzt küldenek haza
Januártól augusztusig a külföldön dolgozó állampolgároktól Szerbiába fél milliárd euróval kevesebb érkezett a tavalyi időarányos
időszakhoz viszonyítva – erre utalnak a Szerbiai Nemzeti Bank adatai. Összesen 1,912 milliárd euró érkezett személyes küldemény
címén az országba, ami 446,8 millió euróval kevesebb, mint 2019-ben. Javarészt Németországból érkezik ilyen címen átutalás
Szerbiába, augusztusig mintegy 377 millió euró. Svájcból szerbiai állampolgárok nevére 169 millió eurót küldtek, Ausztriából 109
millió eurót, az Egyesült Államokból pedig 95 millió eurót…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

2022-től új érettségi rendszert alkalmaznak Szerbiában
Szerda délelőtt az anyanyelvi tesztek megírásával kezdődött meg az új rendszer szerinti érettségik tesztelése. A projektumban
összesen 101 iskola vesz részt, köztük a Zentai Gimnázium is. Ujházi Éva, az intézmény igazgatónője rámutatott arra, hogy a diákok
eddig három tantárgyból érettségizhettek: anyanyelvből, matematikából vagy a választott idegen nyelvből, valamint egy választott
tantárgyból, amelyből házi dolgozatot írtak. Az új rendszer több pozitívumot is magában hordoz. Most viszont választhatja a tanuló,
hogy ha egy komolyabb, nehezebb egyetemre akar menni, ahol nagyobb a felvételi követelmény, akkor emelt szinten teszi le azt a
két érettségi tárgyat, amivel esetleg felvételizhet az egyetemeken. Vagy például alapszinten rakja le azokat a tárgyakat, amelyek az
egyetem szempontjából nem annyira fontosak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Igazságügy, pénzügy, energetika, környezetvédelem - ezeken a területeken is államtitkára lehet a VMSZ-nek
A köztársasági közigazgatásban államtitkárok szintjén vennének részt a kormányzásban - nyilatkozta tegnap a Szabadkai Magyar
Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A VMSZ elnöke megerősítette, a köztársasági közigazgatásban államtitkárok
szintjén kívánnak szerepet vállalni. A VMSZ elnöke kiemelte, szeretnék megőrizni az eddigi államtitkári tisztségeket az oktatási
minisztériumban, az építésügyi tárcában, a mezőgazdasági, illetve az egészségügyi tárcában is. Emellett olyan új területeken is
gondolkodnak, mint az energetika és a környezetvédelem, az igazságügy és a pénzügy…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Az Aracs folyóirat 56-os különszáma
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára jelent meg az Aracs folyóirat idei negyedik száma. Ebben a lapszámban
olyan írások érhetőek el - többek között - mint: Botlik József: A magyarok és németek ellen elkövetett népirtás, Makkai Béla:
Magyar–román érdek harmonizációs esélyek és törekvések (1829–1918); Gyémánt Richárd: A történelmi Torontál vármegye
Módosi járásának nemzetiségi és felekezeti viszonyai…” Forrás: Magyarszo.rs:: teljes cikk >

Szavalóverseny: 181 videó érkezett
A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola az idén online hirdette meg az V. „Messzeringó gyerekkorom világa…” elnevezésű
szavalóversenyt. Mivel a szervezők fontosnak tartották, hogy a folytonosság érdekében a jelenlegi járványhelyzetben is lehetőséget
teremtsenek a rendezvény megtartására, a jelentkezőktől azt kérték, videofelvételt küldjenek. Nevezni magyar költők, írók versével
vagy prózájával lehetett. A megmérettetésre hat kategóriában összesen 181 videó érkezett Vajdaság számos településéről…” Forrás:
Hetnap.rs:: teljes cikk >

Videók: Hét film, hat település
A Vajdasági Magyar Mozgófilmek Fesztiválját az idén is megszervezték, és hét újonnan elkészült alkotás került a közönség elé.
Ezek között voltak játék- és rövidfilmek, illetve a dokumentumfilmek is nagy szerepet kaptak. Az érdeklődők Szabadkán, Zentán,
Topolyán, Magyarkanizsán, Zomborban és Újvidéken is végigkövethették a legfrissebb vajdasági filmes termést. Az alkotások
között szerepelt Herceg Zsolt dokumentumfilmje, a Radnóti nyomában, melyben Tóth Péter Lóránt szavalót követi végig annak
verszarándoklatán…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >

Múltidéző: A Lezuhant lengyel gép tornyos határában
Írásos nyomát alig találni, de az idős tornyosiak és a környékbeliek tudják, hogy 1944 szeptember 10. és 11. közötti éjszakán egy
olyan repülőgép zuhant le Tornyos határában, a Csikér közelében, az akkori Ungár-tanyától pár száz méterre, mely a varsói
felkelőknek vitt segélyszállítmányt. 76 év után, még ma is találni olyanokat, akik mesélni tudnak az esetről. […] Nagy segítségemre
volt a tornyosi születésű, ma már Zentán élő Matykó Árpád, akit helytörténeti kutatóként ez az eset sem hagyott nyugodni, pláne,
hogy megkérdőjelezték valódiságát, amikor ő maga is sokat hallott róla édesapjától. Kutatása során a még visszaemlékezőktől
kérdezett, valamint átnézte a lengyel, az angol és a dél-afrikai nyilvántartást is, sőt a tornyosi plébánián rá is lelt a bizonyítékra. […]
Pawel Sokolowski, Lengyelország belgrádi nagykövetségének konzulja a minap kérésünkre úgy nyilatkozott, hogy ők még az idén
szeretnék letenni a pilótáiknak szentelt emlékmű alapkövét Zentán…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Raffai Judit
Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára a köztársasági elnök megbízásából állami
kitüntetéseket adott át hétfőn Budapesten. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Raffai Judit
néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának egyetemi
tanára…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Batthyány megemlékezés a németújvári bazilikában
150 éve, 1870. október 28-án született Dunakilitin Boldog Batthyány-Strattmann László európai hírű szemész, a „szegények
orvosa". A Kismartoni Egyházmegye a németújvári bazilikában, a Batthyány család sírboltjánál tartott megemlékezést az évforduló
alkalmából szerdán. Batthyány-Strattmann László volt az első burgenlandi illetőségű személy, akit boldoggá avattak…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Könyvbemutatót tartanak a Pázmáneumban
Bécsben a Pázmáneumban mutatják be szerdán, október 28-án a Collegium Hungaricummal közös szervezésben a „Bíboros és a
Katona – Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban" című könyvet, amely Mindszenty József bíborosról és
a hős katona alakjáról szól. A könyvet Tyekvicska Árpád írta, aki, mint történész szakértője ennek témának. A könyvbemutatóval
egybekötött beszélgetés másik résztvevője Pallavicini Zita írónő, aki, mint Pálinkás-Pallavicini Antal unokája, személyes adalékkal
is tud a témában szolgálni. Varga János, a Pázmáneum rektora a könyvbemutatóról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Ünnepi megemlékezés Eszéken az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Alkalmi műsorral és koszorúzással emlékeztek Eszéken a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az
1956-os forradalomra. A történelmi esemény előtti tisztelgés jeleként forradalmi lyukas zászló lobogott Eszék főterén, valamint
magyar szervezeteink székházain és több kultúrotthonon is az elmúlt napokban. […] Magyarország eszéki főkonzulátusa és az
eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület közös szervezésében került sor az 56-os ünnepi megemlékezésre
régióközpontunkban…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Magyar szakember a Tudományos és Oktatási Minisztérium kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának élén
A horvát kormány múlt héten megbízott igazgatónak nevezte ki Csapó Nándort, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának
elnökét a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzeti kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának az élére. Ez a
kulcsfontosságú hivatal eddig nem létezett, a korábbi számainkban emlegetett minisztériumi főosztály a HMDK és a szábor nemzeti
kisebbségi frakciójának a követelésére emelkedett az igazgatóság rangjára. Az igazgatóság feladata többek között a kisebbségek
anyanyelven történő oktatásának biztosítása, a nemzetiségek oktatását érintő különböző projektek koordinálása és a tankönyvek
fordítása is. Hatásköre nemcsak a magyar, hanem az országban élő valamennyi kisebbségre kiterjed. Az újonnan kinevezett
megbízott igazgatónak nagy tapasztalata van ezen a területen, hiszen már hosszú ideje dolgozik a kisebbségi oktatásban. Csapó
Nándor okleveles közgazdászként végzett, egy ideig a szakmájában dolgozott, majd utána tanárként helyezkedett el. A kezdetektől
fogva aktívan bekapcsolódott a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának tevékenységébe, 2010-ben pedig átvette annak
vezetését…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
A választási rendszer továbbra is a régi
Már csak néhány hónapja maradt a parlamentnek, hogy eleget tegyen az Alkotmánybíróság határozatának, miszerint Szlovénia
jelenlegi választási rendszere nem felel már meg az alkotmányos normáknak, és ennek nyomán a hiányosságokat megszüntesse –
leginkább azt, hogy egyes képviselőket jóval kevesebb szavazattal választanak meg, mint másokat. Változások lehetnek a
nemzetiségi parlamenti képviselők megválasztásában is. Az Alkotmánybíróság még 2018 decemberében úgy döntött, hogy a
Szlovénia önállósulása óta eltelt 26 esztendőben túl nagyok lettek a különböző választási körzetek közötti eltérések, ugyanis a
legnagyobb és a legkisebb között négyszeres a különbség, emellett pedig a választási körzetek már nem felelnek meg a közben
megalakult községek határainak sem. Az említett módosítások kevésbé, de mégis érintik a nemzetiségi parlamenti képviselők
választását is, ezek a választások ugyanis már most is többségi rendszerben történnek, a kérdés esetleg a jelenleg érvényes
pontozáson alapuló, úgynevezett Borda-rendszer meghagyása, illetve megszüntetése lehet…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Átadták a kitüntetést Király Mária-Mucának
A muravidéki kitüntetettnek, Király Mária-Mucának az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén otthonában adták át az elismerést.
Király Mária-Muca Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést kapott a magyar gasztronómia és a magyar gasztronómiai
termékek muravidéki promóciójának terén kifejtett sok éves munkája elismeréseként. Tevékenységeivel a muravidéki magyarság
értékekben teli, gazdag kultúráját juttatta el – a szakácstudományon keresztül – szinte minden szlovéniai és nagyrégiós
fogyasztóhoz…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Több mint száz visszaszolgáltatási perben marasztalta el Romániát az emberi jogi bíróság
Mintegy 15,5 millió euró kártérítés kifizetésére ítélte Romániát az Európai Emberi Jogi Bíróság összesen 103 ingatlanvisszaszolgáltatási perben a tulajdonhoz való jog megsértése miatt, és mindössze három hónap haladékot adott a megkárosítottak
kárpótlására. A szeptember végén hozott ítéletek abból a szempontból is precedensértékűek, hogy nem bízták az államra az
ingatlanok értékbecslését, hanem az aktuális piaci áron kell kifizetni a kárvallottakat. A megítélt hatalmas összegű kártérítésből több
mint félmillió euró Bihar megyei, illetve nagyváradi kötődésű tulajdonosoknak jár, nyomozta ki a Bihoreanul hetilap, amely online
kiadásában számolt be az esetről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Bezárták a rendőrakadémia doktori iskoláit az elszaporodott plágiumok miatt
Bezárták a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia két – jogi és közbiztonsági – doktori iskoláját, miután több plágiumra
derült fény – adta hírül hétfőn a román média. A döntést Monica Anisie oktatási miniszter hozta meg, aki a szaktárca etikai

kérdésekkel foglalkozó bizottságának javaslatára megvonta öt évig a rendőr akadémia doktori iskoláinak működési engedélyét. Ez
azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézményben egy ideig nem lehet doktorálni, és a jelenlegi doktoranduszok sem tudják megvédeni
dolgozatukat a következő öt évben a rendőr akadémia keretében A román média szerint történelmi döntésről van szó, hiszen a
plágiumok miatt – amelyek más egyetemeket is érintettek – először függesztik fel egy felsőoktatási intézmény doktori iskolájának
a működési engedélyét. Sercan többször rámutatott, hogy más egyetemek is valóságos diplomagyárakká váltak, és ellenőrizetlenül
osztogatták a doktori címeket, amelyekért a törvény szerint magasabb bérezés jár az állami szektorban…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Feltérképezi a hátrányos helyzetű iskolákat az oktatási minisztérium
A felmérés a 2021-2027-es pénzügyi ütemtervben szereplő projektek és anyagi források szétosztásához, valamint a kormány által
irányított beavatkozásokhoz szolgál majd útmutatóként. A tanügyminisztérium közleménye szerint Monica Anisie tárcavezető arra
kérte a témában érintett szervezeteket, hogy vegyenek részt a kezdeményezés megvalósításában. A terv szerint listát készítenek az
egyes iskolák specifikus gondjairól az infrastruktúrában megmutatkozó hiányosságoktól kezdve (mint például a mosdók vagy az
ivóvíz hiánya) az oktatás minőségéig…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Metró épül Kolozsváron: elkezdték a geotechnikai próbafúrásokat
A kolozsvári városháza kedden bejelentette, hogy elkezdődtek a geotechnikai fúrások a majdani metróvonal és a környező
településeket a várossal összekötő helyi érdekeltségű vasút nyomvonalán. A polgármesteri hivatal által kiadott közlemény szerint a
Gyalut, Szászfenest, Kolozsvárt, Kisbácsot, Apahidát, Nemeszsukot és Bonchidát összekötő vasútvonal megépítésében ezek az első
lépések…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Misét tartottak a románok az úzvölgyi temetőben, ezért nem sértettek törvényt a hatóságok szerint
Úgy tűnik, gond nélkül szervezhet egyelőre rendezvényeket az úzvölgyi katonatemetőben a román nacionalista Calea Neamului
(Nemzet Útja) egyesület. Májusi, kijárási korlátozások között tartott megemlékezésük a hatóságok szerint nem sértett törvényt,
mivel mise volt. Akárcsak október 25-én, a Román Hadsereg Napján, május 28-án, a Hősök Napján is megemlékezést tartott az
úzvölgyi katonatemetőben a Mihai Tîrnoveanu vezette román nacionalista Calea Neamului (Nemzet Útja) egyesület. Akkori
rendezvényük nyomán Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai önkormányzati képviselője büntetőfeljelentést tett a
csíkszentmártoni rendőrségen, mivel akkor még kijárási korlátozások voltak érvényben. Onnan érkezett számára egy olyan
tájékoztató jellegű levél, amely arról értesítette, hogy a május 28-i rendezvényen jelen voltak a hatóságok, és semmilyen
törvényszegést nem tapasztaltak, mivel ott misét mutattak be…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Népszámlálás: hitelesebb adatokat kaphatunk az erdélyi magyarságról
Valószínűleg többen és könnyebben fogják majd vállalni etnikai hovatartozásukat a jövő évi népszámláláson a kisebbségek számára
kedvező számos módosításnak köszönhetően – összegzett a Krónikának Barna Gergő szociológus. Az eddigiektől eltérően 2021ben három szakaszban zajló cenzus próbáját még novemberben megtarthatják. Emlékeztetett, a kormány még februárban fogadta el
a népszavazásra vonatkozó jogszabályt, de ebben nem szerepelt semmilyen, a kisebbségek összeírására vonatkozó kitétel. Az
RMDSZ-nek a parlamenti munka során sikerült 29 pontban módosítani a jogszabályt, amelyet mindkét ház elfogadott, és
augusztusban az államelnök is kihirdetett. Barna Gergő szerint a változtatások zöme a kisebbségek, így a magyarok számára is
kedvez. Magyar szempontból is sok a változás, a legfontosabb, hogy lesz magyar nyelvű kérdőív mind az önkitöltő platformon,
mind a számlálóbiztosok által használt táblagépen – most először ugyanis nem papíralapú lesz a lekérdezés…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A szakterületek szerinti nemzetközi rangsorban a BBTE a legjobb hazai egyetem
A romániai felsőoktatási intézmények közül a kolozsvári székhelyű Babeş-Bolyai Tudományegyetem kapta a legjobb értékeléseket
a Times Higher Education (THE) rangsorában. „A neves Times Higher Education (THE) 2020. október 28-án közzétett rangsorában
a BBTE 11 akadémiai terület közül 9 területen jelenik meg, 8 területen országos szinten első helyezett, 5-ön pedig egyedüliként első
helyezett a romániai egyetemek közül, anélkül, hogy megosztaná pozícióját egy másik intézménnyel” - adta hírül az intézmény a
Facebook-oldalán…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

BBTE-s kutató: a járvány gyökerestől átírta a médiafogyasztási szokásainkat
A Netflix a járványhelyzet egyértelmű nyertese, hívja fel a figyelmet Dr. Bátori Anna, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház
és Film Karának egyetemi docense, aki a kelet-közép-európai filmfogyasztói szokások friss változásait elemezte a BBTE LAB
Járványkörkép című interjúsorozata keretében. Az interjúsorozat keretében Dr. Serestély Zalán kérdezi az egyetem legkülönbözőbb
tudományterületeket képviselő szakembereit. Dr. Bátori Anna szerint a járvány gyökerestől átírta az eddigi médiafogyasztási

szokásainkat a négy fal közül is elérhető online sorozat- és filmstreaming oldalak javára. Ezek legnépszerűbbike jelenleg a Netflix,
amelynek a több mint 16 millió új felhasználót nyert a kijárási korlátozásoknak köszönhetően, de bővült az HBO Go, az Amazon
Prime Video és a Hulu előfizetőinek száma is. Dr. Bátori Anna szerint nem annyira tartalmi vagy műfaji szempontból írta át
médiafogyasztási szokásainkat a járvány, hanem mennyiségi szempontból…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Vallomásos, kegyetlenül őszinte, sokirányú - ilyen a „Címtelen föld" antológia, a fiatal erdélyi költők tükre
A kötet társszerkesztőjével, Horváth Benjivel beszélgettünk a romániai magyar fiatal lírát felsorakoztató új antológiáról: minket
meggyőzött, hogy az új generáció valami jelentőset alkotott. A nyomdából már kijött az a kötet, amely szerintem meghatározó pont
lesz egy ideig, amikor az erdélyi fiatal költőkről fognak beszélgetni különböző emberek, akár a katedrán, akár a kocsmában. Az
antológia az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában jelent meg, a Horváth Benji és André Ferenc által írt
előszó pedig itt olvasható. […] A kötetről Horváth Benjivel beszélgettem. […] Mindig kihívás meghatározni ezt a sajátos kisebbségi,
romániai magyar irodalmat. - Én sem tudom ezt meghatározni, itt sok minden szóba jöhet. Mi azt az elgondolást követtük, amit
Balázs Imre József javasol. E szerint inkább egy olvasási attitűdben ragadható meg az erdélyiség, azaz az olvasó dönt róla, azzal,
hogy beleilleszti az általa elképzelt erdélyi irodalmi vonatkozásba, vagy más értelmezési kontextusba helyezi…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk >

152 kameracsapdával mérték fel a Fogarasi-havasokban élő hiúzok populációját
Romániában lezajlott az első módszertanilag komolyan megalapozott, tudományos és kvantitatív nagyragadozó-felmérés a
Conservation Carpathia alapítvány projektje keretében: ahelyett, hogy a régi, pontatlan nyomszámlálást alkalmazták volna, a
kutatócsoport mozgásérzékelővel ellátott kamerák képeit elemezve jutott nagy pontosságú populációbecslésre a Déli-Kárpátokban.
2018-2020 között, három őszi-téli szezonon keresztül gyűjtötték az adatokat a mintaterületen a hiúzokról, Európa legnagyobb vadon
élő nagymacskájáról. A terület a Fogarasi-havasok keleti része, a Királykő- és a Leaota- hegység által határolt 1200
négyzetkilométert födte le, itt összesen 152 mozgásérzékelő kamerát szereltek föl. 23 felnőtt hiúzt sikerült beazonosítaniuk, valamint
9 kölyköt a nőstények társaságában. A kutatócsoport matematikai modelleket használva - figyelembe véve a vándorlás, mortalitás,
viselkedés és élőhely tényezőit is - megbecsülték a pilot program területén élő hiúzok populációjának nagyságát, sűrűségét és
struktúráját. A modellezés alapján a kutatók 1,7/100 km2-es populációsűrűséget állapítottak meg, ami magasabb, mint a szlovákiai
Kárpátokban, a svájci Alpokban vagy a Franciaország, Svájc és Németország határán lévő Jura-hegységben becsült sűrűség…”
Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Videó: Hetente reflektorfényben az erdélyi magyar írók, költők
A hét szerzője – ezzel a címmel indított online beszélgetéssorozatot az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL). A szerdánként és
csütörtökönként a világhálón közvetített eseményeket a járványhelyzet szülte kényszer hívta életre, a meghívottak főként kolozsvári
és székelyföldi írók, költők. A beszélgetéssorozatból egyfajta online interjúgyűjtemény lesz – mondta el a Krónika megkeresésére
Karácsonyi Zsolt, az írószervezet elnöke. Az írószervezet elnöke megkeresésünkre kifejtette, a múlt héten elindított, A hét szerzője
című sorozatot – amelynek első meghívottja Egyed Emese irodalomtörténész, költő az MTA külső köztestületének tagja volt – a
járványhelyzet hívta életre…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

„Szóra bírták” Orbán Balázst – hologramos animációs filmben elevenedik meg a legnagyobb székely
Már készül a Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatának második évada, és a jövőben szintén animációs film fogja ismertetni
Orbán Balázs néhány valós és elképzelt kalandját. Az Animáció Nemzetközi Világnapja alkalmából szólaltattuk meg Fazakas
Szabolcs ötletgazdát.„Sajnos mi vagyunk az egyetlenek az országban, akik a legkisebbeknek gyártunk animációs filmeket”
Elmondta, hogy amikor nyolc éve Székelyudvarhelyen nekifogtak az animációs stúdió megvalósításának, sokan őrültnek nézték.
Aztán 2015 tavaszára megszületett a teljes egészében helyi készítésű Likaskő című 3D-s animációs rajzfilm, és azóta nincs megállás.
A Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatának első évada közel harminc legendát és mondát mutat be tizenhárom összefüggő
rész során. Szintén az animációnak köszönhetjük majd Orbán Balázs „megelevenedését”, hiszen Fazakas Szabolcs ezen keresztül
szeretne eddig nem ismert részleteket bemutatni a „legnagyobb székely” kalandos életéből…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Apáczai-díjban részesítették a nagyváradi születésű Kormányos László történelemtanárt
Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az RMPSZ szaktestületei úgy
döntöttek, hogy bár számos tantárgyverseny elmaradt, és a pedagógusok szakmai megnyilvánulásait, lehetőségeit is korlátozta a
világjárvány, mégis jutalmazza az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, illetve a pedagógusok
számára kétévente meghirdetett Apáczai-díjra beérkezett tudományos munkákat. Az RMPSZ Tudományos Tanácsa Apáczai-díjban
részesítette mások mellett a nagyváradi születésű, jelenleg Székelyhídon oktató Kormányos László történelemtanárt Nagyvárad
krónikája című munkájáért…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A magyar vezetéknevek a leggyakoribbak Szlovákiában?
Lehetőség szerint ábécésorrendben menjenek tesztelésre az emberek – ajánlotta Jaroslav Naď védelmi miniszter. Az ajánlás kapcsán
előkerült a belügyminisztérium vezetéknevekről készített statisztikája. Ebből kiderül, hogy Szlovákiában a legtöbb vezetéknév
magyar vagy magyar eredetű, esetleg a magyar szlovákosított változata. A leggyakoribb vezetéknév az országban a Horváth, majd
a Kováč következik, aztán a Varga, a Tóth, a Nagy, a Baláž, a Molnár, a Szabó, a Balog, a tizedik pedig a Lukáč…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

Megjelent a szlovák iskolák tanulóinak szánt, a kisebbségek megismerését célzó kiadvány
Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos tájékoztatása szerint a kiadványnak köszönhetően a szlovák iskolák tanulóinak
lehetőségük nyílik a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek jobb megismerésére. Az Állami Pedagógiai Intézet hivatalos oldalán
tájékoztat a Nemzeti kisebbségek – ismerkedjünk meg című kiadványról. Többek között azt írják, hogy a kiadvány célja a
rendelkezésre álló tartalmi keretek szerint ismertetni a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek történelmi hátterét. A publikációt az
alapiskola pedagógusainak szánták, hogy áttekintést nyújtsanak arról, mely nemzeti kisebbségek élnek az országban, kiemelve azok
meghatározó jellemzőit, történelmi hátterét, jelentős személyiségeit, szokásait és hagyományait…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk
>

Albert Sándor kötete: Az „ipari” mindnyájunk kincse
Valószínű, hogy Albert Sándor, a kassai ipariskola volt igazgatója, az MTA külső köztestületének tagja krónikásként is bevonul a
felvidéki magyar nemzeti közösség történetébe: a napokban ugyanis napvilágot látott a nagy múltú tanintézményről írott
trilógiájának utolsó darabja – Az ipari mindnyájunk kincse című munkája. A sorozat, amely képet ad a hajdan csaknem ezer diákot
képző iskoláról, 2016-ban indult, 2018-ban folytatódott és idén ősszel zárult. […] Albert Sándornak miniszteri biztosként a
komáromi Selye János Egyetem megszervezése és elindítása volt a feladata. 2005-ben a Szlovák Köztársaság elnöke az egyetem
első (alapító) rektorává nevezte ki…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A szlovákiai magyar diákság és a járványhelyzet
A felvidéki magyar diákokat tömörítő ifjúsági klubokat erőteljesen érinti a járvány, viszont más-más megszorításokhoz kell
igazodniuk adott egyetemi városukban. Az alábbi rövid beszámolókból betekintést nyerhetünk abba, hogy a szlovákiai magyar
diákság Prágától Kassáig milyen problémákkal küzd vagy épp milyen lehetőségeket ragad meg a koronaintézkedések közepette.
Elsőként Csobády Csilla, a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) elnökének jelentését olvashatjuk…” Forrás: Felvidek.ma:
teljes cikk >

Múltidéző: Gyönyör József, a kisebbségi lét megpróbáltatásait kutató elfeledett jogtudós
Száz esztendővel ezelőtt ezen a napon született az Ipolysághoz mintegy tizenöt kilométerre fekvő Szalatnya községben Gyönyör
József közíró, jogász, jogtörténész. Gyönyör József az elsők egyike volt, aki már a hatvanas évek végén a felvidéki magyarság
második világháború utáni hontalanságának időszakáról, a magyar közösségek megpróbáltatásairól publikált. A második
világháború végét Budapesten élte meg. A hontalanság időszaka után a Korponai Járási Hivatalban dolgozott, ezt követően mintegy
két évtizeden át a kerületi nemzeti bizottság alkalmazottja. 1969-tól a kormány nemzetiségi főosztályán tevékenykedett. Mint közíró
1968 márciusában már írt az Új Szóba a csehszlovákiai magyarságot a második világháború után ért megpróbáltatásokról. A
szlovákiai magyarság jogtörténetével, történelmével és jogi helyzetével foglalkozott. Megjelent kötetei közül megemlíthetjük az
1989-es kiadású Államalkotó nemzetiségek – Tények és adatok a csehszlovákiai nemzetiségekről címűt…” Forrás: Felvidek.ma:
teljes cikk >

Díjazták Csehy Zoltánt és Polgár Anikót
Videókonferencia keretében adták át idén a Déry-díjat, a magyar irodalmi élet egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező
szakmai elismerését. Megosztott díjat kapott Polgár Anikó és Csehy Zoltán, mindketten költők, irodalomtörténészek, műfordítók és
egyetemi oktatók. A Dunaszerdahelyen élő irodalmár házaspár hosszú évek óta tevékenykedik a Comenius Egyetem magyar
tanszékén. Ezúttal a magyar nyelv oktatása és a magyar irodalmi művek népszerűsítése okán ítélték nekik oda a rangos elismerést…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Tóth Tibor magyar állami kitüntetést kapott
Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Tóth Tibor Jászai
Mari-díjas színművésznek, a Komáromi Jókai Színház volt igazgatójának. A színművésznek a kitüntetést „a felvidéki magyar

kulturális életben betöltött jelentős szerepe, valamint a határon túli magyar színjátszás érdekében végzett kiemelkedő művészi
munkája elismeréseként” adományozta a köztársasági elnök…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Virtuális államalapítási ünnepségek amerikai magyar közösségekben
Idén a magyar államalapítási ünnepségeket a koronavírus járvány az amerikai magyar közösségek nem tarthatták meg a
hagyományos módon. A Phoenix-i Magyar Kulturális Egyesület videokonferencia segítségével élő zenei előadással, tanulmányi
vetélkedővel, és történelmi előadással várta az érdeklődőket, akik nem csak Amerikából, de Magyarországról is bejelentkeztek az
ünnepségre. […] A San Francisco-i cserkészek is virtuálisan ünnepeltek videokonferencia segítségével. A katolikus egyház
kenyérszentelése után együtt megnézték a cserkészek által 2012-ben előadott István a király musicalt, és beszélgetésben emlékeztek
korábbi ünnepségekről. […]A központi, közös rendezvények híján a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház tagjai október
23-án Los Angelesben a MacArthur parkban a szabadságharcos magyar emlékműnél emlékeztek az 1956-os forradalom
eseményeire…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

1956-ra emlékeztünk Sydney-ben
Az idei évben kevés alkalom nyílt a nemzeti ünnepek közös megünneplésére, így még különlegesebbnek érezte minden résztvevő
október 25-ét Sydney-ben, aki részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezésen, melyet a New South Wales-i Magyar Szövetség szervezett. A program egy koszorúzással kezdődött a rockwoodi
temető hősök keresztjénél, majd az ünnepi református istentisztelet után a punchbowli Magyar Házban folytatódott, ahol egy közös
ünnepi ebédet követően került sor az ünnepi megemlékezésre. A résztvevők hallhattak verseket Vitéz Mécs János és Gáspár András
előadásában, Baranyi Győző Wass Albert egyik írását osztotta meg a közönséggel, a Magyar Iskola Sydney pedig egy megemlékező
kisfilmmel vett részt a műsorban, mely az iskola tanárai és diákjai közreműködésével készült. Az ünnepi beszédet Nagyenyedi de
Jeney Gábor, Széna téri szabadságharcos mondta, aki személyes élményeit, visszaemlékezéseit osztotta meg a közönséggel…”
Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Magyar zászló és bronz plakett virtuális kihelyezése Mendozában
Nagy örömmel adom hírül az elmúlt pár hét munkájának a gyümölcsét. Októberben a helyi magyar közösség és a város közös
kezdeményezése fejeződött be, amelynek lezárásaként október 22-én összegyűltünk, hogy a magyar lobogót és emléktáblát
virtuálisan felavathassuk. Mendoza város Godoy Cruz kerületében, az Avenida Panamericana és a San Martin utca déli
kereszteződésénél kitették a magyar zászlót és a bronz plakettet. A zászló is kint marad… […] Az egy órás emléktábla avatáson és
'56-os megemlékezésen jelen voltak a magyar dél-amerikai diaszpóra szervezeteinek képviselői és tagjai…” Forrás:
Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Milyen egy magyar érettségi Ausztráliában? - Interjú egy melbourne-i diákkal
Máté az előző évben, tizenegyedikesként tette le az érettségi vizsgát, a VSL (Victoriai Nyelviskola, Victorian School of Languages)
iskolában készült fel rá. Máté 9 évet töltött el az ausztráliai magyar nyelvoktatásban diákként, sokrétű tapasztalatait osztotta meg
velünk közösségi életről, barátságokról, felkészülésről és az érettségi vizsgáról…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Leégett a Kárpátaljáról származó Szent Mihály-fatemplom Prágában
Leégett szerdán Prágában a Szent Mihály-fatemplom, amelyet 1929-ben vittek az akkor Csehszlovákiához tartozó Kárpátaljáról a
fővárosba az államalapítás 10. évfordulója alkalmával. A XVII. századból származó, három tornyú fatemplom a Moldva bal oldalán
elterülő Kinsky kertben állt, védett műemléknek volt és népszerű turistacélpontnak számított. A pravoszláv fatemplom, amely a
maga nemében egyedülálló volt Prágában, eredetileg egy Munkács melletti faluban állt és igen rossz állapotban volt…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk >

Könyvajánló: Farkas József György: Magyar emlékek a nagyvilágban
Farkas József György veterán külpolitikai újságíró egyedülálló gyűjteménye (a teljesség igénye nélkül) összegyűjti a világ Kárpátmedencén kívüli tájairól a hazánkkal, híres magyar művészekkel, tudósokkal, sportolókkal, történelmi személyiségekkel, vagy akár
„névtelen hősökkel” kapcsolatos emléktáblákat, szobrokat, feliratokat és más emlékjeleket. Ezek már önmagukban is érdekesek, ám
a szerző az emlékműveket összekapcsolja az illető személy vagy esemény történeti hátterének ismertetésével, sőt az emlékállítás
körülményeinek rövid elbeszélésével is. Így a kötet nem csupán katalógus…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

