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Kedden kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe 

November 3-án, délelőtt 10.00-kor Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese nyitóbeszédével és Freund Tamás elnöki köszöntőjével 

kezdetét veszi a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepe, melynek előadásait online követhetik az érdeklődők. Az online közvetítés 

november 3-án (kedden) 10 órától elérhető az MTA Youtube-csatornáján. Arról, hogy mi áll még előttünk a következő eseménydús 

hónapban, elérhető a tudomanyunnep.hu oldalon…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Elérhető a Magyar Tudomány novemberi száma  

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, novemberi száma, melynek aktuális tematikus összeállítása „A végtelen fogalmai…” 

Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

Megalakult a tartományi kormány – Négy évre tervez a vezetőség, a köztársasági időkorláttól függetlenül 

Az újonnan megválasztott kormány munkájának alapelve az együttműködés lesz – hangsúlyozta a tartományi parlamentben 

megtartott tegnapi beszédében Igor Mirović régi-új kormányfő. Vajdaság ma olyan gazdasági mutatókkal büszkélkedhet, amelyek 

nemcsak az országban, hanem az egész régióban is kiemelkedőek: az ország építkezési engedélyeinek 40 százalékát a tartományi 

illetékes szervek adják, az átlagjövedelem területeinken növekedett a legnagyobb mértékben. A kormányalakító a munkanélküliség 

csökkentéséről is szólt. Mint mondta, a cél az 1979-es öt százalék alatti arány elérése, a tartomány jelenleg az 1989-es szinten van. 

Az új vajdasági kormány összetétele…[…] Szakállas Zsoltot tartományi kormányfő-helyettessé nevezték ki, és a következő 

időszakban ő áll a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság élén. 

[…] …” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Az emberi méltóság megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet a tartományi ombudsman 

A Jogunk van az emberi méltóságra! elnevezésű konferenciát a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai 

Kutatóintézet szervezésében tartották meg Újvidéken. A tartományi képviselőházban gyűlt össze az a tíz szerbiai szakember, akik 

videokonferencián tárgyaltak a világ 13 országának szaktekintélyeivel a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett társadalmi 

változásokról és azoknak a következményeiről. A konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Zoran Pavlović tartományi jogvédő 

emlékeztetett arra, hogy a tárgyalás témáját még tavaly bejelentették, ám akkoriban még nem is sejtették, hogy az idei évre ez 

mekkora jelentőséggel bír majd. A tartományi ombudsman kiemelte a nemzeti tanácsok működését, amelyek a közszolgálati 

médiákon keresztül a rendkívüli helyzetben is biztosították az anyanyelvi oktatás feltételeit…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Adorjánon és Martonoson is megemlékeztek az 1944-es áldozatokról 

A harang ma azokért szólt Adorjánon, akiket 1944. október 31-én a Tiszába lőttek. Magyarkanizsa községben elsőként minden 

évben ebben a Tisza-parti falucskában emlékeznek meg az 1944-es megtorlások ártatlan áldozatairól. Dr. Forró Lajos alelnök, 

Délvidék Kutató Központ: Öt tömegsírunk van még a községben. 3 Kanizsán, 1 Horgoson és egy Martonoson. Mindenképpen 

szükség van még egy fontos lépésre, ez pedig az exhumálás és az újratemetés.  […]Koszorúzással, szentmisével és közös 

gyertyagyújtással tisztelegtek ma az ártatlanul kivégzett áldozatok előtt Martonoson. A településről 22 személyt és a helyi plébánost 

hurcolták el 1944-ben a szerb partizánalakulatok…” Forrás: Rtv.rs:: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A szabadkai egyházmegye kivégzett papjaiért imádkoztak Újvidéken 

Az 1944-es délvidéki megtorlások idején tizenkilenc bácskai pap halt vértanúhalált. Az 1944-es vérengzések évfordulója kapcsán a 

szabadkai egyházmegye minden templomában – nem csak azokban, amelyekben a helyi plébános vagy a helyi lakosok mártíromsága 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/tudomanyunnep2020/hamarosan-kezdodik-a-magyar-tudomany-unnepe-111011
https://mersz.hu/dokumentum/matud202011__1
https://www.magyarszo.rs/hu/4442/kozelet_politika/228778/C%C3%A9l%C3%A1llom%C3%A1s-1979.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4443/kozelet_oktatas/228812/Szak%C3%A1llas-Zsolt-az-%C3%BAj-oktat%C3%A1s%C3%BCgyi-titk%C3%A1r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4444/kozelet/228831/M%C3%A9lt%C3%B3s%C3%A1g-kontra-korona.htm
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/adorj%C3%A1non-is-megeml%C3%A9keztek-az-1944-es-%C3%A1ldozatokr%C3%B3l_1174989.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/egy-nemzet-nem-hagyhatja-hogy-feledesbe-meruljenek-martirjai
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miatt eleve számon tartják e gyászos évfordulót – misével emlékeznek október 31-én. A szentmisét, más papok jelenlétében, Erhard 

Róbert apátplébános celebrálta az újvidéki ferences templomban…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Szabadka: Bemutatóval ünnepli a délvidéki magyar színjátszás napját a Népszínház 

A délvidéki magyar színjátszás napját 2001 óta minden év október 29-én ünneplik, annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon 

mutatták be Balázs Béla Boszorkánytánc című előadását, s ezzel indult újra Vajdaságban a magyar nyelvű színjátszás, harangozták 

be hétfőn az intézmény illetékesei. A szabadkai Népszínház Magyar Társulata az idén egy bemutatóval, a felolvasószínház két 

produkciójával, és egy rövid gálaműsorral készül az ünnepre. A társulatunk elkészítette a két előadást, a Pannon TV rögzítette, 

ennek bemutatója október 28-án este 20.30-kor volt a televízióban a délvidéki magyar színjátszás napjának egyik programjaként – 

mondta a társulatigazgató…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

A zEtna XVII. Irodalmi Fesztivál amorf köntösben  

Október 31-én, szombaton tartották Zentán a zEtna XVII. Irodalmi Fesztivál nyitóeseményét, amelyen a vendégek négy irodalmi 

műről hallhattak beszélgetést, majd egy koncert zárta az estet. A fesztivál idei jelzője az amorf, ami főként az egyediségre utal, s az 

egymástól teljesen különbözőre mutat rá. Beszédes István főszervező tizenhetedik éve hívja össze október végén, illetve november 

elején a zEtna internetes irodalmi folyóirat összművészeti fesztiváljának keretében a kortárs magyar irodalmárokat a Tisza-parti 

városba. A fesztivál nyitónapján Smit Edit Teliföldön című verseskötetéről Beszédes István és Sinkovits Péter beszélgetett. A 

második könyv a Fejbunker címet viselte…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Bemutatták Az Ő története Szabadkán című filmet a Városi Múzeumban  

A kisfilmet a Kerülj Be Ifjúsági Közösségi Tér önkéntesei készítették, és egy fiatal zsidó nő szemszögéből mutatja be Szabadka 

kulturális örökségének ismert és kevésbé ismert épületeit. A filmbemutató része annak a programnak, amelyben nyolc ország 9 

önkormányzata és 18 intézménye vesz részt és a Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezését, bemutatását tűzte ki 

céljául…” Forrás: Pannontrv.com: teljes cikk > 

Közegellenállás Riportpályázat I. díjas alkotás: Elveszített magzatok és kisbabák 

Egyes számítások szerint minden negyedik terhesség vetéléssel végződik. Ez azt jelenti, hogy a nők egy jelentős hányada élete során 

legalább egyszer megtapasztalja a méhében fogant kis élet elvesztését. Akárhogy is, a tervezett és vágyott kisbabák elvesztése 

mindig megrázó élmény a szülők számára, még akkor is, ha ezt a társadalom sokszor nem ismeri el. „Majd lesz másik”, „Ne úgy 

gondolj rá, mint egy gyerekre”, A környezet sokszor nem tud mihez kezdeni a gyermekhalállal és a hozzá kapcsolódó gyásszal.…” 

Forrás:Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Emléktábla-avatás Zomborban 

A 120 éve született dr. Kiss Lajos akadémikus, zenetudós emlékére szülővárosában, Zomborban emléktábla-avatásra kerül sor 

november 7-én (szombat), délelőtt 11 órakor. Az emléktábla elhelyezése a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, a zombori Magyar Polgári 

Kaszinó és a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében valósul meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Balázs Attila átvette a Herceg János Irodalmi Díjat 

A zombori könyvtár Zombor Város védnöksége mellett pénteken a Bielitzky Károly Városi Könyvtár gyermekosztályának termében 

tartotta meg a Dunatáji Herceg János Nap elnevezésű irodalmi rendezvényét. A rendezvény keretében került sor a Herceg János 

Irodalmi Díj ünnepélyes átadására. A rangos díj idei kitüntetettje, Balázs Attila újvidéki születésű író, újságíró, műfordító és 

szerkesztő a díjat Nataša Turkić könyvtárigazgatótól vette át. Mint a bírálóbizottság indoklásában egyebek mellett elhangzott: 

,,Balázs Attila a Cuniculus című regényének megjelenésétől a vajdasági magyar irodalom „mesemondó sziklájának” számít…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Hivatalos: Temesvár 2023-ban lesz Európa Kulturális Fővárosa 

Megszavazta csütörtökön az Európai Parlament kulturális bizottsága, hogy 2023-ra halasszák a Temesvár – Európa Kulturális 

Fővárosa programot. A halasztást egyrészt a járványhelyzet, másrészt a város felkészületlensége indokolta, írja a pressalert.ro. 

https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-szabadkai-egyh%C3%A1zmegye-kiv%C3%A9gzett-papjai%C3%A9rt-im%C3%A1dkoztak-%C3%BAjvid%C3%A9ken_1174983.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/10/27/szabadka-bemutatoval-unnepli-a-delvideki-magyar-szinjatszas-napjat-a-nepszinhaz/
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14250/A-zEtna-XVII_-Irodalmi-Fesztival-amorf-kontosben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-o-tortenete-szabadkan
https://www.magyarszo.rs/hu/4424/mellekletek_kilato/227602/Kavics-a-t%C3%B3ban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4441/kultura/228693/Eml%C3%A9kt%C3%A1bla-avat%C3%A1s-Zomborban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4443/kultura_irodalom/228814/Irodalmunk-mesemond%C3%B3-szikl%C3%A1ja%E2%80%9D.htm


Temesvár 2023-ban a magyarországi Veszprémmel és a görögországi Elefszina mellett viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa 

címet…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kihívást jelent a kézmosás sok falusi tanintézetben 

A koronavírus-járvány megfékezésére törekvő országos intézkedések előírják a gyakori kézmosást, amely hozzájárul a vírus 

terjedésének csökkentéséhez. Az előírás azonban számos vidéki település iskolájának jelent kihívást, hiszen sok épületnél – vagy 

az egész településen – nincs megoldva az ingatlanok víz- vagy szennyvízhálózatra való csatlakozása. Több mint ezer iskolának 

nincs benti mosdója A World Vision Romania gyermekjogvédő civil szervezet nemrég közölt átfogó felméréséből többek között az 

is kiderült, hogy országszerte 1176 iskola rendelkezik kinti WC-vel, legnagyobb részük vidéken van. Továbbá Romániában hat 

iskolából egy nem rendelkezik engedélyezett vízellátással – olvashatjuk a szervezet felméréséből…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes 

cikk > 

Nemzeti régiók: egy hét múlva lejár az aláírásgyűjtési akció 

Egy hét múlva, november 7-én lejár a nemzeti régiók európai uniós védelméért zajló aláírásgyűjtési akció – hangzott el az M1 

aktuális csatorna szombat esti műsorában. Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés kampányfőnöke 

elmondta, négy országban további aláírásokra van szükség, de szerinte november 7-ig összejöhet ezekben is a szükséges mennyiség. 

Hozzátette, két héttel ezelőtt Spanyolországban nőtt a támogatók száma, és még egy „biztos befutó” van: Horvátország…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A bíróság szerint sem uszított a magyarok ellen az úzvölgyi román megemlékezések főszervezője 

Nem tekinthetők magyarellenes uszításnak a Mihai Tîrnoveanu közösségi oldalán megjelent bejegyzések. A Nemzet Útja (Calea 

Neamului) egyesület elnöke ellen a Székely Figyelő Alapítvány által benyújtott panaszt nemcsak az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács, hanem a bíróság is elutasította. Az úzvölgyi katonatemető tavaly júniusi elfoglalásához tömeget toborzó egyesület elnöke 

korábban közösségi oldalán több olyan bejegyzést közölt, amely a panasz szerint etnikai és vallási gyűlöletet keltett, és a magyar 

közösség elleni uszításnak minősíthető. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács tavaly augusztusban azzal a formai indokkal 

utasította el a panaszt, hogy a Székely Figyelő Alapítványnak nincs illetékessége a sértett fél nevében eljárni. Árus Zsolt szerint 

ebben szerepet játszhatott az is, hogy Tîrnoveanu és az őt népszerűsítő sajtótermékek több mint száz főt mozgósítottak, akik 

Bukarestben az intézmény székhelyén tüntettek, támogatásukról biztosítva a nacionalista egyesület vezetőjét. Az elutasítás után 

Árus a bírósághoz fordult, de keresetét nemrég a Marosvásárhelyi Ítélőtábla is elutasította…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

A Ceaușescu-kor újabb irodalmi lenyomatát mutatták be Nagyváradon 

Online mutatták be csütörtökön Neumann Ottó Karrierkeringő című regényét. A szerző érdi otthonából, beszélgetőtársai, Simon 

Judit szerkesztő, a Holnap Kulturális Egyesület vezetője és Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat vezetője Nagyváradról 

jelentkezett be a beszélgetésbe. A könyv szempontjából sem mellékes a szerző életútja, aki, mint elmondta, budapesti születésű, de 

szülei az ő kisgyermek korában Nagyváradra települtek, s ő itt nőtt fel, Kolozsváron történelem szakot végzett 1966-ban, majd 

líceumokban és általános iskolákban tanított, városon és falun, román és magyar iskolában is, a kötetben önéletrajzi motívum például 

a falusi román iskolákban való tanítás. […]  „Ahhoz képest, hogy a könyv szellemesen van megírva, a vége vérfagyasztóan drámai” 

– jegyezte meg Simon Judit, mire Neumann Ottó azt válaszolta: „Ilyen volt az élet. Jöttek a drámák…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Az erdélyi Gombászok Baráti Köre munkája 

Százötven gombát és a hozzájuk való fotókat tartalmazó gombapreparátum-tárt adtak át csütörtökön a Sapientia EMTE 

marosvásárhelyi kertészmérnöki kara tanárainak a készítők, Téglás Zoltán okleveles gombaszakértő, Bélfenyéri Gábor természet- 

és gombafotós, valamint Tirnován Péter támogató, gyűjtő. A gombatár didaktikai eszközként gyakorlati útbaigazítást adhat egyes 

gombák felismeréséhez, tanulmányozásához. A lelkes gombásznak és fotósnak köszönhetően a Marosvásárhelyi Természetrajzi 

Múzeum mellett immár a Sapientia EMTE-nek is tudományos igényességgel elkészített fungáriuma van. Előző munkáikat, a 

Marosvásárhely és környékének gombavilága, valamint A Nagy-Mező-havas gombavilága című, közel 500 fajt tartalmazó CD-k 

megtalálhatóak a Teleki Tékában, a Maros Megyei Könyvtárban és a Sapientia EMTE-n…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: Zsidó Ferenc, a Székelyföld kulturális folyóirat új főszerkesztője a lap küldetéséről 

A Székelyföld küldetése úgy tükrözni a régió értékeit, hogy ne süppedjen bele a regionalitásba, a folyóirat nem csupán irodalmi lap, 

önmeghatározása szerint kulturális periodika – foglalta össze megkeresésünkre a lap főszerkesztését augusztus vége óta ellátó Zsidó 

Ferenc. Huszonhárom éves múltja van a Székelyföldnek, határozott arcéle, amely kötelez. Elődeim jól felépítették, komoly 

márkanévvé alakították a lapot. Nekem elsősorban tovább kell vinnem, kicsit talán a marketingjét modernizálnom. A szerzőink a 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/134186-hivatalos-temesvar-2023-ban-lesz-europa-kulturalis-f-varosa
https://szekelyhon.ro/aktualis/kihivast-jelent-a-kezmosas-sok-falusi-tanintezetben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kihivast-jelent-a-kezmosas-sok-falusi-tanintezetben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-egy-het-mulva-lejar-az-alairasgyujtesi-akcio
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-birosag-szerint-sem-uszitott-a-magyarok-ellen-az-uzvolgyi-roman-megemlekezesek-foszervezoje
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/134203-a-diktatura-a-lelkunket-tepazta-a-ceau-escu-kor-ujabb-irodalmi-lenyomatat-mutattak-be-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/134203-a-diktatura-a-lelkunket-tepazta-a-ceau-escu-kor-ujabb-irodalmi-lenyomatat-mutattak-be-nagyvaradon
https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-erdelyi-gombaszok-barati-koere-munkaja
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Kárpát-medence és a diaszpóra minden tájáról valók, beengedjük a külső értékeket is abból a megfontolásból, hogyha mi figyelünk 

kifelé, jó eséllyel kintről is figyelni fognak ránk…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: Vezetőváltás zajlik a Napsugár és a Szivárvány gyermeklapoknál  

Vezetőváltás zajlik a Napsugár és a Szivárvány gyermeklapoknál, a kiadványokat több mint három évtizedig irányító nyugdíjba 

vonuló Zsigmond Emese helyett novembertől László Noémi lesz az új főszerkesztő, Müller Katitól pedig Bak Sára veszi át a 

képszerkesztői munkát. Zsigmond Emese a Napsugárnál töltött 31 év alatt folyamatosan azon munkálkodott, hogy az erdélyi magyar 

óvodások és kisiskolások a minőségi irodalom és az igényes illusztrációk, a megtartó hagyományok közelségében nőjenek fel – 

elvégre ez a cél: igényes olvasóvá nevelni őket…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Online zenemegosztókon is elérhető Kallós Zoltán gyűjtése 

A legnépszerűbb online zenemegosztó platformokon vált elérhetővé Kallós Zoltán gyűjtése, ami így sokkal könnyebben 

hozzáférhető lesz a népzenészeknek, kutatóknak, és azoknak, akik egyszerűen kedvtelésből hallgatnák a gazdag zenei archívumot, 

adta hírül a Kolozsvári Rádió. Mogyorósi Ágnes muzeológus, a válaszúti Kallós Zoltán Néprajzi Múzeum és Népművészeti Központ 

kurátora a Kolozsvári Rádiónak elmondta, folyamatosan töltik fel Kallós Zoltán gyűjtését a dalok.hu oldalra, ők pedig 

továbbterjesztik a gyűjteményt az olyan zenemegosztó platformok felé, mint az iTunes, a Spotify vagy az Amazon Music…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: A mozi és a város – a kolozsvári Művész (Arta) több mint száz éves története 

A kolozsvári Művész (Arta) mozi jelenleg Románia legrégebbi, eredeti rendeltetése szerint működő filmszínháza. Szinte a 

filmművészet születésével egy időben nyílt meg, majd háborúkat, politikai változásokat és kultúrharcokat túlélve, többször nevet 

váltva még mindig része a város életének. Története nem csak egy épületé: az elmúlt évszázadot is tükrözi, amelyben a város és a 

film története, valamint az emlékezet személyes, szubjektív rétegei ötvöződnek. A Lumière fivérek híres 1895-ös párizsi vetítése 

után néhány évvel, 1899-ben szervezték Kolozsváron az első filmvetítéseket…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Több mint 3 millióan vettek részt az országos tesztelésen 

A vasárnapi tesztekkel együtt Igor Matovič kormányfő szerint több mint hárommillió emberen végezték el a vizsgálatot. Ezt az 

eredményt Zuzana Čaputová köztársasági elnök is sikeresnek minősítette. […] Igor Matovič kormányfő és Roman Mikulec 

belügyminiszter a Komáromi Kajak-Kenu Klubban kialakított mintavételi pont előtt köszönte meg a magyarországi 

egészségügyisek munkáját és Magyarország segítségét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Interjú: A felvidéki magyar cigánykérdés első sorból 

Kevés cigány származású ember dönt úgy, hogy politikával akar foglalkozni, de be akar állni a sorba, és dolgozni akar a közösségért. 

Ám vágjunk a közepébe: Minek alapján határozható meg valakiről, hogy cigány? Fontos ez egyáltalán? A többségi társadalom a 

cigányságot kezdettől fogva kívülről, a cigányok antropológiai szempontjai, jegyei alapján határozta meg. Már az 1893-as 

összeíráskor is azok voltak cigányként számon tartva, akiket a többség annak tartott, függetlenül attól, hogy ők magukat minek 

mondták vagy gondolták (pl. bőrszín, életmód, szociális helyzet alapján stb.) Szóval nem szabad megtagadni, hogy honnan 

származunk, de azt is fontos kiemelni, hogy 5-600 éve ugyanabban a kultúrkörben éltünk a Magyar Királyság többi népével: szerves 

része voltunk az ország életének. Igen, ám ennek ellenére az 1994-ben a statisztikai hivatal által végzett „Romák 1994-ben” című 

felmérés eredménye a cigány nyelv oktatásban való használata ellen érvel. A felmérés megállapítása szerint a romák véleménye a 

cigány nyelv használatáról inkább negatív. Az említett kutatás alapján a cigány válaszadók 11 százaléka vélekedett úgy, hogy azt 

szeretné, ha az alapiskolában az összes tantárgyat cigányul tanítanák, 33 százaléka csak néhány tantárgy cigány nyelven való tanítása 

mellett foglalt állást és 45 százalék úgy gondolta, hogy egyetlen tantárgyat sem kéne cigányul oktatni…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

 

Növekvő feszültségek: A szigorú korlátozások ellen tüntetnek Ungváron 

Több mint háromszáz ungvári, illetve ungvári járási vállalkozó vonult ki a megyeháza elé, számolt be a helyszínről a pershij.com.ua. 

Kárpátalján két város és három járás vörös zónába került, ami azt jelenti, hogy leállítják a tömegközlekedést, beszüntetik a 

vendéglátó ipari egységek működését (már eddig is csak este 9 óráig működhettek) bezárnak az oktatási-nevelési intézmények. A 

kis- és középvállalkozások tulajdonosai a szigorú intézkedések ellen emeltek hangot szombaton a megyeszékhelyen. Úgy 

https://kronikaonline.ro/kultura/nem-szabad-belesuppedni-a-regionalitasba-n-zsido-ferenc-a-szekelyfold-kulturalis-folyoirat-uj-foszerkesztoje-a-lap-kuldeteserol
https://szekelyhon.ro/aktualis/tuzzel-vassal-tovabbvinni-a-nyomtatott-gyermeklapokat
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/134205-online-zenemegosztokon-is-elerhet-kallos-zoltan-gy-jtese
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/134283-a-mozi-es-a-varos-a-kolozsvari-m-vesz-arta-tobb-mint-szaz-eves-tortenete
https://felvidek.ma/2020/11/tobb-mint-3-millioan-vettek-reszt-az-orszagos-tesztelesen/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/11/01/matovic-a-magyaroknak-bajban-ismerszik-meg-a-jo-barat/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/11/01/folytatodik-az-orszagos-teszteles-masodik-napja-szlovakiaban-percrol-percre-a-korkepen/
https://felvidek.ma/2020/11/sipos-laszlo-a-magyar-ajku-cigany-igenis-magyar/
https://felvidek.ma/2020/11/sipos-laszlo-a-magyar-ajku-cigany-igenis-magyar/


fogalmaztak, a megélhetésért küzdenek. […] A perecsenyi lakosok követelik, hogy állítsák vissza a normális élettevékenységet a 

kistérség területén […] Az ungvári tüntetésen megjelent Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója is, aki elmondta, hogy támogatja 

karantén korlátozások megerősítését…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Értékes leleteket találtak a nevickei várban 

Egy eddig fel nem tárt pincerészt találtak a régészek a várrom egyik tornya alatt. A helyiségben kovácsolt számszeríj nyílhegyeket, 

valamint cserépedény-maradványokat találtak, most ezeket állítják helyre. A tudósok szerint a leletek a XVI. század végére – a 

XVII. század első felére datálhatók. A feltárt leleteket a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeumba szállítják, az állandó tárlat részét 

képezik majd…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Tudományos vitadélutánt szerveztek a Rákóczi-főiskolán 

Tudományos vitadélutánt szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvánnyal együttműködve a főiskola Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasótermében 2020. október 29-én. A 

vitadélután előadásai négy különböző blokkban – tudományos élet, bölcsészettudományi és egészségtudományi gyűjtőnév alatt, 

valamint bemutatkoztak a II. RF KMF kutatóintézményei is külön szekció keretén belül – kerültek előadásra. A Tudományos élet 

elnevezésű szekció első előadását dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke tartotta „Urambátyám-

rendszer” vagy a társadalmat szolgáló 21. századi tudomány lényege? címmel, melyet dr. Csernicskó István rektor úr, az MTA 

doktora, Magyar tudományos élet Kárpátalján – célok feladatok, kihívások című előadása követett. Az ezt követő blokkok 

párhuzamosan haladtak tovább. A bölcsészettudományi szekcióban a két világháború és Trianon volt a fő téma, míg az 

egészségtudományi szekcióban a szociális észlelés kognitív alapjait boncolgatták a hallgatók…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve október 30-án tartotta 

meg a XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját „jövőt formáló tudomány” mottóval. A konferenciára fiatal, 35 évnél 

nem idősebb alapdiplomával már igen, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhettek. 

Az idei évben tizenkilenc fiatal kutató jelentkezett a konferenciára, ám összesen húsz előadás került megtartásra reál és humán 

tudományi szekcióban egyaránt. A fiatal kutatók konferenciája mindig igazodik a magyar tudomány ünnepéhez – hangsúlyozta 

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Soós Kálmán-ösztöndíj-átadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében 

került sor a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes átadójára október 30-án. „Soós Kálmán kárpátaljai magyar kutató, tudós, tanár, 

politikus volt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megismerhettem mint tanárom, mint munkatársam, mint főnököm, és 

Kálmán minden élethelyzetben megállta a helyét” – emlékezett vissza Csernicskó István, a II. RF KMF rektora az ösztöndíj 

névadójáról. Idén kilencedik alkalommal került meghirdetésre a Soós Kálmán-ösztöndíjprogram, amely három részből áll: egy 

vándoregyetemiből, egy jegyzettámogatásiból, valamint szakdolgozatok és diplomamunkák támogatásából. Ez alkalommal 56 

pályázat érkezett be a program során, amelyből 53 pályázatot támogattak ösztöndíjjal…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Felhívás: ,,Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2020” – online konferencia 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet, többéves hagyományokra visszanyúló tudományos konferenciát szervez, a jelenlegi járványügyi 

helyzetre tekintettel, online módon, Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében címmel. A regisztrációról ITT tudhat meg bővebb 

információt. A konferencia programját ITT olvashatja…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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