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Egyetem a határon – Régiókutatás, Partium-kutatás napjainkban 

Partiumi Keresztény Egyetem tudományos ülést szervez, melyre 2020. november 13. 11.00-15.00 óra között kerül sor. A rendezvény 

a Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad facebook oldalán lesz követető a megadott időpontban.  A plenáris előadások között sor 

kerül többek között Dr. Balázs Géza egyetemi professzor (PKE), Trianon és a magyar nyelv című előadására; Az első magyar nyelvű 

numizmatikai kézirat című előadásra Dr. Pálfi József egyetemi professzor (PKE) jóvoltából, illetve könyvbemutató, és a Staféta 

folyóirat 2020-as számának bemutatására és átadására is sor kerül…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 19. fórum: 11. Matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia 

Az EME Matematikai és Informatikai Szakosztálya a Magyar Tudomány Napja alkalmából évente megrendezi a „Matematika és 

informatika alkalmazásokkal” című konferenciát, amely az erdélyi magyar matematikus- és informatikusközösség fontos fóruma. 

A rendezvény célja a matematika és informatika terén elért legújabb kutatási eredmények bemutatása. A rendezvény 2020. 

november 13. - 16.00 / 2020. november 14. - 19.00 óra között, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székházában, Kolozsvárott, a Jókai 

utca 2-4. címén lesz megtartva, illetve az alábbi linken elérhető az előadás közvetítése is…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 19. fórum: Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület: A tudomány a jövő szolgálatában 

A Magyar Tudomány Ünnepén a Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület – első ízben online módon megszervezésre kerülő eseménye – a 

„virtuális nagyközönséget” célozza meg. Továbbá az előadók táborát is úgy igyekeztek kialakítani, hogy olyan elméleti (és 

gyakorlati) szakembereket szólaltassanak meg, akik helyi (székelyföldi) kötődésűek, de nem itthon élnek, és a fizikai távolság miatt 

akár normál körülmények között sem vállalták volna az ideutazást. „Különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók és 

gyakorlati szakemberek előadásaival kívánjuk szemléltetni a tudomány szerepét a jövő formálásában.”  A rendezvény 2020. 

november 14. 11.00-14.00 óra között, a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgy Csíki utca 50 címen és online lesz megtartva…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

Magyar Tudomány Ünnepe Los Angelesben  

USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub Tisztelettel meghívja Önöket a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepére, amelyet 

természetesen ez alkalommal online tartunk meg. Az idei évi tudomány napi rendezvényekre a Magyar Tudományos Akadémia 

által kiadott mottó a „Jövőformáló Tudomány”. A gyűlésen lehetőségünk lesz meghallgatni egy érdekes ismeretterjesztő előadást 

Dr. Komzsik Lajos mérnök-matematikustól. Az előadás időpontja: 2020. november 14. (szombat), 13 óra Pacific Time (US and 

Canada). Az előadás célja az idő fogalmának történelmi, fizikai és filozófiai megismerése. A rendezvényen való részvételre a 

közlemény végén található zoom linken keresztül lesz lehetőség…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

 

Tíz év alatt nagyot változott a szlovákiai háztartások bevétele  

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala közleményében arról számolt be, hogy az utóbbi tíz évet vizsgálva jelentős változás 

tapasztalható a szlovákiai háztartások bevételei és kiadásai tekintetében. A tiszta havi bevételek 2010-től 42,1 százalékkal nőttek 

496 euróra, a kiadások pedig 25,3 százalékkal havi 386 euróra. A megtakarítások összege a tíz év alatt a háztartások minden tagjára 

41 euróról 110 euróra emelkedett. „Mindössze az a gond, hogy ezek a megtakarítások nem megfelelően hasznosulnak” – tette hozzá 

Burda. A Szlovák Nemzeti Bank adatai értelmében ugyanis 39 milliárd euró van a bankokban különféle lakossági számlákon, 

amelyeken rendkívül alacsony a pénzösszegek kamata. Szlovákia gazdasága a kivitelre épül és a felvásárlók a szomszédos 

országokból származnak. A legjelentősebb exportcikkek pedig az autók, amelyek eladása minden gazdasági krízis idején a leginkább 

csökken. A munkavállalók 15 százaléka ráadásul az autóiparban dolgozik…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Elfogadták a titulusok visszavonását lehetővé tevő törvényt 

A parlament csütörtökön elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, melynek értelmében lehetővé válik a titulusok visszavonása. 

A módosítás értelmében egy egyetemi rektor érvénytelennek nyilváníthat egy államvizsgát, ha a szakdolgozatot vagy annak egy 

részét „bizonyíthatóan nem a végzős hallható írta”, illetve ha jogellenesen használta fel más személy szellemi tulajdonát. Az 
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államvizsgát a rektor olyan esetben is érvénytelenítheti, ha a végzős hallgatót jogerősen elítélték olyan szándékos bűncselekményért, 

amely hozzásegítette őt a titulus megszerzéséhez. Nem indítható államvizsga érvénytelenítését célzó eljárás olyan személy ellen, 

aki még a törvénymódosítás hatályba lépése előtt befejezte az egyetemi tanulmányait…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Változások jöhetnek a távoktatásban 

A kormány a távoktatásból kieső diákok helyzetére keresi a megoldást. Az oktatási miniszter pedig a tanulók és tanárok koronavírus-

tesztelése után újranyitná az iskolákat. Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök hétfőn este jelentette be a központi válságstáb 

döntését, mely szerint azok a gyerekek, akiknek a családja anyagi szükséghelyzetben van, valamilyen mértékben újra látogathatják 

majd az iskolákat. Utalt az Oktatáspolitikai Intézet (IVP) elemzésére, amely szerint a világjárvány első hulláma idején bevezetett 

távoktatás során országosan 52 ezer diák tűnt el a tanárok szeme elől. Az oktatási minisztérium lapunkkal azt közölte, ők azt 

szeretnék, ha hetente egyszer az összes olyan diák visszatérhetne az iskolába, aki nem tudott részt venni a távoktatásban. Tehát nem 

csak az anyagi szükséghelyzetben, vagy szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei járhatnának be az 

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

Jelentés: Továbbra is korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi oktatás területén 

Továbbra is korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi nyelveken történő oktatás területén, mutat rá a Regionális és Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája szlovákiai végrehajtási szintjének ötödik felméréséről szóló jelentés, melyet szerdán hagyott jóvá a 

kormány. A dokumentumban az is szerepel, hogy az érvényben lévő jogszabályok, valamint a százalékalapú korlátozás továbbra is 

akadályozzák a kisebbségi nyelvek hivatali használatát. A dokumentum arra is rámutat, hogy nagyobb időkeretet kell biztosítani a 

kisebbségi nyelveken sugárzott televíziós műsorok számára, illetve növelni kell a gyakoriságukat is. A szakértők pozitívan értékelik 

azt a 2016-2020-as időszakra vonatkozó akciótervet is, amely a nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó személyek 

jogainak védelmét tűzte ki célul…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Elindult a népszámlálási kampány 

A népszámlálás ügyében már májustól aktív egyeztetés folyik a legnagyobb szlovákiai magyar civil szervezetek, szakmai 

szerveződések és politikai pártok bevonásával. Az előkészítésben szerepet vállalt többek között a Csemadok, a Szövetség a Közös 

Célokért, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Református Egyház, a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is, továbbá az összes, szlovákiai magyarokat 

megszólító politikai párt küldöttei. Ennek elsődleges központi platformja a www.nepszamlalas.sk oldal. A felületen választ adnak 

a leggyakoribb kérdésekre is, amelyek a kitöltés során felmerülhetnek. Ezek közül kiemelhetjük, hogy a kérdőívek kitöltése első 

alkalommal teljes egészében elektronikus úton történik. Az ország történetében először több nemzetiséget is megjelölhetünk a 

vonatkozó kérdésre, továbbá nem lesznek népszámlálási biztosok sem – az önkormányzat felelősei azonosítják, ki nem töltötte ki a 

vonatkozó kérdőíveket. A legutóbbi, 2011-es népszámláláson 458 467 fő, a lakosság 8,6 százaléka vallotta magát magyarnak…” 

Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Csökkent az elsősök létszáma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége évek óta folyamatosan nyomon követi a magyar iskolába való beiratkozási adatokat, 

a szeptemberi valós létszámokat, elemzéseket. A szlovákiai magyar alapiskolák száma a 2020/2021-es tanévben 242. Ebből 26 két 

tannyelvű alapiskola. Változások a tavalyi tanévhez képest: megszűnt két alapiskola: Óvár (Nagykürtösi járás), valamint Mad 

(Dunaszerdahelyi járás), egy új iskola indult Rimaszombatban, a Református Alapiskola.  Felvidék-szerte hét kisiskolában 

nincsenek elsősök. A létszámát tekintve 27 kisiskola van jelenleg veszélyeztetett helyzetben. […] Több mint harminc olyan 1-9 

évfolyammal működő tanintézmény működik a Felvidéken, ahol az összlétszám nem éri el a száz főt. Amíg az előző évben az 

elsősök és a nulladikosok összlétszáma 3854 volt, a mostani iskolaévben mindösszesen 3533 fő. A szövetség részletes, járási szintű 

lebontású táblázata elérhető…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Elkészült a Pénzügyek a gyakorlatban című tankönyv fordítása 

A szlovák oktatási minisztériumnak köszönhetően hamarosan a felvidéki magyar tanintézményekbe is elkerülhet a Pénzügyek a 

gyakorlatban című tankönyv. A magyar nyelvre fordított segédeszközt a hetedikes és a nyolcadikos tanulók tudják majd hasznosítani 

a választható tantárgyak között. Mint Gajdács Mónika kifejtette: azáltal, hogy a tárca támogatta a kiadvány megszületését, az iskolák 

kedvezőbb áron, a szlovák tankönyvek árán juthatnak hozzá. Tudni kell, hogy Szlovákiában a magyar nyelvű tankönyvek kiadása 

sokkal drágább, mint a szlovák nyelvűeké. „A fordítás és a kisebb példányszám miatt emelkednek a kiadási költségek” – emelte ki 

a nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős főosztály főigazgatója…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Interjú: Megjelent Zolcer János könyve Gorbacsov titkairól 

Az Ipolybalogon született, majd Pozsonyból Németországba emigrált és ott sikeres média és produkciós, rendezői karriert befutott 

Zolcer János könyve októberben jelent meg „Gorbacsov titkai. Az ember, aki megváltoztatta a világot” címmel. […] Én már 17 

éves korom óta újságot írtam, eltartottam saját magamat. A kassai ipariskola elvégzése után azonnal a pozsonyi Új Ifjúság riportere 

lettem és 30 éves koromra nagyon szűknek éreztem Csehszlovákiát. Holott akkor már rendszeresen írtam cseh, szlovák, 

magyarországi, délvidéki lapoknak is. Sőt, néhány turista utat is megtettem Nyugat-Európában. Végül is ez lett a vesztem: megírtam, 

elmondtam az élményeimet, amiért a hatalom elvette az útlevelemet. Két év nagyon kemény küzdelme után név-házasságot kötöttem 

a jugoszláviai Újvidékre, ahonnan hamar továbbálltam Münchenbe. […] Már vagy 8-10 éve terveztem a megírását. Gorbacsov 

rendszeresen rá is kérdezett: hogy állsz a könyvvel? Sehogy, mondtam, sokáig halogattam a megírását. Aztán idén márciusban jött 

a koronavírus: nem lehetett utazni, leszűkült az élettér. Nekiültem és elkezdtem írni…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Interjú: Kollai István történésszel, a Pozsonyi Magyar Intézet volt igazgatójával 

Kollai István történész, közgazdász 2010 és 2015 között volt a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója. Milyen célokkal érkezett ide? 

Mit sikerült ebből megvalósítani? Miért zárt be a Café Nappali, amelynek kezdeményezője volt? Mit gondol a helyi magyar 

közösségről?  – ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban kerestük meg őt. […]  Kollai ennek kapcsán kiemeli az Irodalmi Szemle vagy 

a Pozsonyi Kifli polgári társulás kezdeményezéseit, amelyek megtalálták a maguk helyét Pozsonyban, és ma is komoly kulturális 

programokat szerveznek. Szakemberek gyakran hangoztatják, hogy a kisebbségi magyar kultúra nem maradhat könyvterjesztés 

nélkül. Pozsonyban ugyanakkor évek óta nem működik magyar könyvesbolt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Videó: Népzeneoktatás indult Királyhelmecen 

Bodrog Tanoda néven népzeneoktatás indult a Felvidék legkeletibb térségében. A királyhelmeci székhelyű Tempora Orientia 

Polgári Társulás és a Hagyományok Háza Hálózat a citera- és a vonósképzést indította el. A céljuk, hogy a térségben évtizedek óta 

hanyatlóban lévő népzenélés, népi hangszerek megszólaltatása ismét népszerűvé váljon…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Ipolyság környékének természeti szépségei s a velük kapcsolatos néhány helyi monda 

Az Ipoly völgye természeti értékekben igen gazdag, egy része beletartozik a Duna–Ipoly Nemzeti Park területébe. […] Az egykori 

Ipolysági járás és a hajdani Hont vármegye székhelye, a Középső- és Alsó-Ipoly mente egyik szellemi, kulturális és közigazgatási 

központja, Ipolyság ma – a társközségekkel, Pereszlénnyel és Tesmaggal együtt – hét és félezer lakosú városka…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Négy felvidéki magyar személyiséget tüntettek ki Magyarország pozsonyi nagykövetségén 

A felvidéki magyarságért végzett tevékenysége elismeréseként Áder János magyar államfő által odaítélt állami kitüntetést vett át 

négy felvidéki magyar személyiség Magyarország pozsonyi nagykövetségén szerdán. A kitüntetettek közül elsőként Haják Szabó 

Mária újságíró, a Kossuth Rádió pozsonyi tudósítója, a Pro Media Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át a neki adományozott 

Magyar Arany Érdemkeresztet. A járványügyi intézkedések miatt külön szakaszokban tartott kitüntetés átadón másodikként Puss 

Sándor jezsuita szerzetes vehette át a neki adományozott állami kitüntetést. Ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 

kapta Bréda Tivadar hadisírkutató, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás alapító elnöke, valamint Bodnár Ferenc, Reste 

polgármestere, aki a helyi magyar közösség megmaradásának, valamint kultúrájának és hitének megőrzése iránt elkötelezett 

munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Megvannak a hivatalos megyei és járási tanácsi választási eredmények  

Majd két héttel a szavazás napja után megszületett a megyei és járási tanácsi választások kárpátaljai végeredménye. Az október 25-

i megyei tanácsi választáson nyolc párt érte el az ötszázalékos parlamentbe jutási küszöböt. A hivatalos végeredményt november 6-

án, azaz 12 nappal a voksolás után ismerhettük meg. Íme a voksok megoszlása a Központi Választási Bizottság (CVK) adatai 

alapján: […] „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt – 39 049 (11,60%), 8 mandátum (Brenzovics László, Péter Csaba, Petei Judit, 

Orosz Ildikó, Barta József, Biró Erzsébet, Gulácsy Géza, Balogh Lívia)…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Orosz-Ukrán „Nyelvháború” 

Okszana Danilevszka nyelvész, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Nyelv Intézetének főmunkatársa ismertette egy 

országos fórumon annak a felmérésnek az eredményét, amelyből kitűnik, hiába tartják a tanórákat többé-kevésbé ukrán nyelven, a 
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https://felvidek.ma/2020/11/negy-felvideki-magyar-szemelyiseget-tuntettek-ki-magyarorszag-pozsonyi-nagykovetsegen/
https://ma7.sk/videok/magyar-allami-kituntetesek-felvidekieknek
https://karpataljalap.net/2020/11/10/megvannak-megyei-es-jarasi-tanacsi-valasztasi-eredmenyek


szünetekben a tanulók változatlanul jobbára oroszul beszélnek egymás között. A szakértő elmondta, hogy míg 1991-ben csupán az 

iskolások 47%-a tanult államnyelven, ma a 90 százalékuk ukránul tanul. Ugyanakkor az intézet felmérésének tanúsága szerint 

valójában az iskolai terület Ukrajnában – a nyugati régiók kivételével – továbbra is kétnyelvű. „A jobb vagy rosszabb minőségű 

ukrán nyelvet használják bizonyos feltételek között, ezen tanítanak. De a szünetekben, az iskolán kívüli rendezvényeken, a tanárok 

és a szülők érintkezésének, a gyerekek közötti kommunikációnak a nyelve az orosz” – jelezte Danilevszka. Szerinte a tanórán kívül 

is meg kellene követelni a pedagógusoktól az ukrán nyelv használatát. […] „Mint látható, egyes ukrán tudósok az ukrajnai 

gyermekek kétnyelvűségében nemcsak adottságot vagy kulturális sajátosságot látnak (ahogyan ezt például az Európai Unióban 

fogják fel), hanem problémát. Ráadásul ezt a nézetet kormányzati szinten közvetítik” – mutat rá a nemzeti kerekasztalról beszámoló 

strana.ua…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Főhajtás a sztálini terror áldozatainak emléke előtt  

A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség (LMKSZ) képviselői idén is elzarándokoltak Szozanyba (Sztarij Szambori járás), hogy 

fejet hajtsanak a sztálini terror ártatlan áldozatinak emlékjele előtt. Mint ismeretes, a Sztarij Szambor közeli láger környékén 1944 

és 1947 között mintegy 3000 magyar, német, ruszin, lengyel, ukrán ártatlan áldozatot temettek el jeltelen tömegsírokba…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Összegzés: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének idei rendezvényei 

[…] 2020. augusztus 28. és 30. között, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület (KMNE) keretében egy kamasz korosztálynak 

szóló hétvégén vehettünk részt (résztvevői létszám: 31 fő). A rendezvény hivatalos célja: a Kurmai házaspár (Kurmai István és 

Kurmai Szilvia) által szervezett „Kis hazám” című, több fordulós honismereti vetélkedő döntőjének megrendezése és a helyezések 

meghatározása…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Beszélgetés Marosi Anita könyvtárvezető és újságíróval 

Sokszor és sokféleképpen írtunk már arról, hogy mit jelent kárpátaljai magyarként szülőföldünkön élni. Épp ezért mindig különösen 

érdekes olyanokkal beszélgetni, akik az anyaországban születtek, de végül itt, Kárpátalján találták meg otthonukat. Magyarországon, 

Debrecenben születtem, Álmosdon nőttem fel. A gimnáziumi tanulmányaimat Hajdúszoboszlón végeztem, majd a nyíregyházi 

egyetemre felvételiztem hittan-történelem szakra. Az egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a férjemmel, akivel később 

összeházasodtunk, és én vele költöztem Kárpátaljára.   Mindenképpen más élet várt itt rám, mint Magyarországon. A ’90-es évek 

végén még erősen érezhető volt itt a kommunizmus öröksége, sok minden bizonytalan volt még akkoriban. Tudtuk azt, hogy egy 

papcsalád élete abból áll, hogy ha egy helyen elvégzett egy feladatot, akkor egy másik helyen egy újabb vár rá. […] Van egy 

görögkatolikus újságunk, a Kárpátikon, amelynek régebben Megmaradni volt a neve…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Beszélgetés Iván Gábor atyával 

Néhány évvel ezelőtt a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének berkein belül 

médiastúdió alakult. A gknet.org oldalon rendszeresen elérhetők a kárpátaljai görögkatolikussággal kapcsolatos hírek, társoldalát, a 

Görögkatolikusnet nevet viselő Facebook-oldalt pedig több mint ezren követik. A honlap létrehozóját és szerkesztőjét, Iván Gábor 

áldozópapot kérdeztem a médiastúdió tevékenységéről. […] A médiastúdió anyagaiból legnagyobbrészt hírek szerepelnek a 

műsoron, de adtunk már ki hosszabb beszámolókat is egyes eseményekről. Emellett a Görögkatolikus Főiskolai Lelkészségnek 

besegítve készült már nálunk dokumentumfilm, ez utóbbit a tv is leadta…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Debreceni Anikó  

Debreceni Anikót, a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanárát, tankönyvszerzőt és 

szerkesztőt a magyar nyelv ápolása és igényes használata iránt elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként Magyar Ezüst 

Érdemkereszttel tüntette ki dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A kitüntetés ünnepélyes átadására november 11-én, 

szerdán Magyarország Ungvári Főkonzulátusán került sor. […] A kitüntetett megjegyezte: a díj nagy megtiszteltetés, de az ember 

nem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, de természetesen ez ösztönzőleg fog hatni rá, és a továbbiakban is arra fog törekedni, hogy 

a megmaradásunkért, a felnövekvő nemzedékért, a szakmánkért mindent megtegyen…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Az Év családorvosa a Kárpát-medencében kárpátaljai díjazottjai  

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) szervezésében az idei évben is kiírásra került az Év családorvosa 

a Kárpát-medencében nevet viselő pályázat, amelyet Junior díj és Életműdíj kategóriába nevező családorvosok számára hirdettek 

https://karpataljalap.net/2020/11/11/nyelvhaboru
https://kiszo.net/2020/11/09/fohajtas-a-sztalini-terror-aldozatainak-emleke-elott/
https://karpataljalap.net/2020/11/10/karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesuletenek-idei-rendezvenyei
https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/11/11/hit-altal-csaladi-szeretetben-marosi-anita-konyvtarvezeto-es-ujsagiro
https://karpataljalap.net/2020/11/01/beszelgetes-ivan-gabor-atyaval
http://life.karpat.in.ua/?p=35694&lang=hu
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meg. Prof. dr. Balogh Sándor, a MÁOTE elnöke rövid köszöntőjében elismerően szólt az anyaországban és az elcsatolt területeken 

az elmúlt hónapok során fokozott terhelés alatt tevékenykedő és áldozatos munkát végző egészségügyi dolgozókról, és azon belül 

az alapellátás szereplőiről. Ami a kárpátaljai győzteseket illeti, Junior díj kategóriában dr. Pocsai Vivien kapott elismerést, aki két 

éve dolgozik családorvosként Nagybégányban. Életműdíjban Kárpátaljáról dr. Kertész Árpád nyugalmazott orvos részesült…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

November 11-e állami ünnep Szerbiában 

1918-ban ezen a napon írták alá az első világháborút lezáró compiègne-i fegyverszüneti egyezményt. Ilyenkor állami 

rendezvényeket tartanak, megemlékeznek az 1914 és 1918 közötti háborús időszak ártatlan szerb áldozatairól, és koszorúznak…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Képzés az osztálytanítóknak 

A Magyar Nemzeti Tanács a belgrádi Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettel karöltve szervezte meg legújabb, akkreditált 

képzését az osztálytanítók számára. Az általános iskolai tudásszabványokról hallhattak bővebben az érdeklődök. A jelenlegi 

képzésen arról tudhattak meg többet a résztvevők, hogy milyen tudásszintet kell elsajátítani az elsős gyermekeknek anyanyelvből 

az év végére. Az általános iskolai tudásszabványok még 2010-ben kerültek be az oktatási rendszerbe. Eszerint megkülönböztetjük 

az alap-, a közép-, és a haladószintet. Így a pedagógusok a tanulókat egyénre szabottan tudják fejleszteni. Vajdaságban 423 

osztálytanító oktat magyar anyanyelven, akik számára létrehozták ezt a képzést. A képzést összesen 9 helyszínen szervezik meg…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Szülőfalujában felavatták Sziveri János mellszobrát 

Sziveri János fiatalon elhunyt vajdasági költő mellszobrát avatták fel szülőfalujában Muzslyán, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesület székháza előtt. A szobor a vajdasági születésű, a magyarországi Dudás Sándor szobrászművész alkotása. Sziveri János 

költő 1954-ben született Muzslyán és 1990. február elsején hunyt el Budapesten - 36 évesen. Életútjáról és munkásságáról Kovács 

Jolánka, a Sziveri János Művészeti Színpad művészeti vezetője beszélt: A Sziveri János Művészeti Színpad 1992 óta őrzi a költő 

emlékét. Szobrát az ő kezdeményezésükre, a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával sikerült felállítani…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kutatják a nagy háborúhoz köthető régi családi emlékeket 

A bajsai Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre tegnap délelőtt a Magyar Tájszoba és Alkotóház udvarában koszorúzással 

egybekötött emlékünnepséget tartott, amelynek keretében felavatták a kopjafa mellett helyet kapott, az I. világháborúban elesett 

bajsaiak tiszteletére készült emléktáblát. A rendezvényen elsőként Szuhankó Ruzsena, az Etno elnök asszonya üdvözölte a 

megjelenteket, és köszönetet mondott a hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesületnek az év első felében felavatott kopjafa 

ajándékért. A topolyai önkormányzat és a helyi közösség támogatásából felállított emléktáblán 44 egyén neve szerepel, amit Dávid 

Áron néprajzkutató utánajárásának köszönhetünk. A további kutatást Kocsis Antal helytörténész vállalta magára, többedmagával…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A zEtna XVII. Irodalmi Fesztiváljának második fordulója 

Szombaton tartották meg a Zentai Alkotóházban a zEtna XVII. Irodalmi Fesztiváljának második fordulóját. A második felvonásban 

– melynek mottója „Bilincsem és angyalszárnyam” volt – két programpont zajlott. Az elsőben Orcsik Rolanddal új, Legalja című 

verseskötete kapcsán Patócs László folytatott egy tartalmas beszélgetést. A másodikban zEtna-szerzők fél-online felolvasása folyt 

[…] Az estet megelőzően Beszédes István főszervezőt kértük meg, meséljen a benyomásairól az idei rendezvény kapcsán…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Vajdasági magyar filmművészeti szervezet: Dokumentumfilmjeink bemutató körúton 

2017-ben megalakult és megkezdte tevékenységét az újvidéki DunaStart civil szervezet, céljaik közé tartozik a vajdasági magyarság 

kulturális és nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése, valamint a hagyomány és a kultúra ápolása. Igyekeznek fiataljainkkal 

foglalkozni olyan módon, hogy eközben a magyar kultúrával, a magyarság történetével kapcsolatos dokumentumfilmek készítésére 

https://karpataljalap.net/2020/11/10/az-ev-csaladorvosa-karpat-medenceben-karpataljai-dijazottjai
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/november-11-e-allami-unnep-szerbiaban
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sziveri-janos-szobrat-avattak-fel-szulofalujaban
https://www.magyarszo.rs/hu/4454/vajdasag/229576/Bajsai-h%C5%91s%C3%B6k.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4451/kultura_irodalom/229404/A-vulk%C3%A1n-alatt-%C3%BAjra.htm
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fókuszáljanak. Mostanáig évente nagyjából egy ilyen filmet készítettek, összességben ötöt. Az első, 45 perces alkotásban konyhai 

hagyományokat gyűjtöttek össze Nagyanyáink konyhai hagyatéka cím alatt, ezt követte a Gomboson forgatott, Komatál című 

néprajzi film. […] Beszélgettem színészekkel, azt mondják, hogy hajlandóak lennének, akár kevés pénzért is, játszani filmekben, 

ha lenne hol. Akár rövidebb filmekben is. Vajdaságban viszont forgatókönyvírókból is hiány van, nincs, aki filmszöveget írna – 

panaszolta rendező-beszélgetőtársunk, Póth Imre…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Az ezerarcú puszta címmel tartott előadást Hulló István a Múzeumok hete keretén belül 

Az ezerarcú puszta címmel tartott előadást Hulló István a Múzeumok hete elnevezésű rendezvénysorozat keretében a Szabadkai 

Városi Múzeumban. Az előadást követően szakmai vezetéssel a Tornyai Szabadkán című tárlatot tekintették meg a látogatók. Hulló 

István elmondta: ez egy határon átívelő IPA-projekt folytatása az Oláh-Tornyai kapcsolatokról, illetve maga Tornyai János 

festőművészről. A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója elmondta, hogy a művészt leginkább a természet és a vásárhelyi puszták 

ihlették meg, vagyis, ahogy Tornyai nevezte: a nagy semmi. Az előadás fő célja az volt, hogy ezeket a helyeket bemutassák…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Verses-zenés műsor a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben  

Vissza(előre)tekintés címmel tartottak verses-zenés estet ma a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben. Az előadás 

egy kis történelmi visszatekintés volt azokból a műsorokból, amelyeket korábban már nagyon szeretett a közönség…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Horvátországban is bevezethetik az eurót 

2023 januárjától Horvátországban hivatalosan is bevezethetik az eurót. Andrej Plenković horvát miniszterelnök kijelentette, a 

kormányának célja, hogy két év múlva euró legyen a hivatalos fizetőeszköz…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Nyugdíjreform tervezet Horvátországban 

Nyugdíjreformot tervez a horvát kormány, mely nagyban megkönnyítheti az idős állampolgárok életét. A reform elsősorban a 

nyugdíjöröklést szabályozná, mivel a jelenlegi törvények értelmében az özvegyeknek a házastársuk elvesztése után dönteniük kell, 

hogy saját nyugdíjukat szeretnék-e továbbra is kapni, vagy pedig az elhunyt házastárs járandóságának 70%-át. A tervezet szerint a 

jövőben a házastársukat elvesztő nyugdíjasok mindenképp megtarthatják majd saját időskori járadékukat és elhunyt párjuk 

nyugdíjának akár felét is, ha legalább három évig házasok voltak. Utóbbi rendelkezésre azért is szükség van, mert az országban 

létező jelenség, hogy egyedülálló személyek nyugdíjöröklés reményében érdekházasságot kötnek haldokló idősekkel gondozásukért 

cserébe. Horvátországban jelenleg egy nyugdíjasra 1,33 munkavállaló jut, ezért a nyugdíjrendszer további reformjára van 

szükség…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Hamarosan megkezdődik a Senj 2 vízerőmű építése 

Hamarosan megkezdődik a Senj 2 vízerőmű építése, amely majd, ha elkészül, az ország elektromosáram-szükségletének akár 10%-

át is biztosíthatja. A horvát elektromos hálózat nagyban függ a vízi energiától, hiszen a vízerőművek adják az ország villanyáram-

termelésének mintegy 55%-át. Ez a részarány a jövőben tovább bővül, hiszen hamarosan megkezdődik a független Horvátország 

történetének legnagyobb energetikai beruházása. Az ötlet nem új, hiszen már 1912-ben megszülettek az első tervek a Lika folyó 

felduzzasztásáról. Az erdélyi Bözödújfalu elárasztásának történetét bizonyára sokan ismerik, ám arról valószínűleg kevesebben 

tudnak, hogy hasonló esetek nálunk is történtek és történnek. A többmilliárdos beruházás miatt két kis falu is víz alá kerül, de lakói 

nem fognak rosszul járni. A tervek szerint a templom ereklyéi és oltára is megmenekül, ám arról még nincs hír, hogy pontosan mi 

is lesz a sorsuk. Ami a települések lakóit illeti, választhatnak, hogy új házba költöznek, amit ez esetben a szomszédos településen 

épít nekik a HEP, vagy elfogadják azt az összeget, amelyet kárpótlásul ajánl nekik a vállalat…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk 

> 
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Tisztújítás a sepsei HMDK-ban 

A HMDK sepsei alapszervezetében a hétvégén rendes közgyűlést tartottak, mely egyben tisztújító is volt. Sipos Zoltán eddigi 

alelnököt választották a szervezet élére, Prosszer Horvatin Szanellát és Dobszai Lászlót pedig alelnöknek. Rabbi Ferenc pedig, aki 

22 évig vezette a szervezetet, tiszteletbeli elnök lett…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Folytatódnak templomaink nagyszabású felújításai 

Legfontosabb épített örökségeinknek a templomainkat tekinthetjük. A horvátországi magyarság által használt egyházi épületek 

védelmére és tatarozására már az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült kieszközölnünk horvát és magyar állami forrásból, 

ez az idén sincs másként. A legjelentősebb felújításokat a darázsi Jézus Szíve- és a nagybodolyai Szent Anna-templomon (mindkettő 

katolikus) végzik a HMDK és az Europa AP templom felújítási projektje keretében. Folytatódik a munka a sepsei és várdaróci 

templomon is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülése 

Online térben, videó konferencián keresztül tartotta meg november 4-i ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa (MMÖNK). A tagok – szinte teljes összetételben – több programbeszámolót fogadtak el, míg a nemzetiségi 

képviselő választási rendszerének változásáról még nem hoztak döntést. A tanács elfogadta a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

nemzetiségi programokra vonatkozó munkatervét a 2020/2021-es tanévben, […] Tóth Erzsébet a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesületének elnökeként tájékoztatta a tanácsot a magyar, mint anyanyelv tanulását ösztönző „Magyarul a Muravidéken” 

támogatási program pályázati kiírásának eredményeiről is. A pályázatra összesen 85 tanuló jelentkezett, 17 középiskolás és 58 

általános iskolás (27 a lendvai, 13 a pártosfalvi, valamint 9-9 a dobronaki és a göntérházi iskolából). […] A tanács elfogadta a 

befejeződött oktatási projekt, a falugazdász program, a faluprogram, a Muravidéki Magyar Értéktár projekt, az ifjúsági szervezet 

beszámolóit és alapinformációkat kapott a szentlászlói tájház (méhészeti központ) és a radamosi korai fejlesztő központ körüli 

tevékenységekről…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Sajtókutatással folytatódik a Muravidéken a Hétköznapi hősök című projekt 

A fiatal kutatók munkájával, interjúkészítésekkel, sajtókutatással folytatódik a Muravidéken a Hétköznapi hősök című projekt, 

amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával indult 2017-ben. A projekt célja, hogy olyan hétköznapi emberek 

történeteit mutassa be, akik egy népcsoport, egy kultúra rendkívüli és önfeláldozó személyiségei. Hétköznapi emberek, akik a jót és 

az erkölcsiséget képviselik. Az első füzet 2017-ben jelent magyar, szlovén és angol nyelven Biró József, Gerencsér József, Dóra 

Géza, valamint Toplak István életének bemutatásával. Idén tavasszal megjelent a második füzet…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk 

> 

Interjú: Az MMISZ közhasznú civilszervezet elnökével 

A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) mint önkéntes, nonprofit szervezet 2017 óta működik jelenlegi nevén. Célja, 

hogy ösztönözze az ifjúsági tevékenységeket a kultúra, a nevelés, az oktatás, a sport és a rendezvények szervezése terén. Nagy 

hangsúlyt fektet a magyar nyelv és kultúra ápolására, annak megőrzésére a Muravidéken élő fiatalok körében. A szervezet elnökével, 

Varga Teodorral beszélgettünk a szervezet mindennapjairól és új státuszáról. Az MMISZ regionális szervezet, nem egy falu, nem 

is egy város, hanem az egész Muravidék magyar ifjúságát képviseli, így külön öröm számunkra az új lehetőség, amely által pályázni 

tudunk a Szlovén Köztársaság Ifjúsági Hivatalánál megjelenő pályázatokon és az eddigi költségvetésünk többszörösét tudjuk 

megszerezni különböző projektjeinkhez, illetve a szervezet működéséhez is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Faluriport: Göntérháza és Kámaháza 

Pisnjak Alenka, a Göntérházi Helyi Közösség elnöke elégedett és örül a faluotthon felújításának, melyben hamarosan megújul a 

konyha is. Minden bizonnyal ugyanígy örülnének az egykori Mercator-bolt épületének eltávolításakor is, a lepusztult objektum 

ugyanis elcsúfítja a különben szépen rendezett hetési falut. Ablakcsere várható a kámaházi faluotthonban is. […] Szeretnénk 

mihamarabb módot találni az egykori országzászló helyén az I. és II. világháborúban elesettek tiszteletére 1999-ben felállított 

emléktábla szűkebb környékének rendezésére…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 
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AUSZTRIA  

Rádióinterjúk: Magyar megemlékezés Bad Deutsch Altenburgban 

Csak szűk körben tartotta meg az Európa Club Bécs az idei 56-os megemlékezést Bad Deutsch Altenburgban. A Mária templomban 

és az 56-os ausztriai magyarok sírjánál kis körben jöttek össze azok, akik képviselve emlékeztek meg az 1956-ban elhunytakért. A 

németóvári templomot Szent István magyar király alapította, később pedig búcsújáró hely is volt. Az „Europa“-Club 15 éve tart itt 

megemlékezéseket, mondta Smuk András elnök: […] A mostani alkalommal az imaóra szertartását Karvansky Mónika, az Ausztriai 

Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkésze végezte…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Megtalálták Bécs legrégibb almáját 

Bécs legrégibb, 4000 éves almájára bukkantak. Az osztrák főváros Oberlaa negyedében egy újkőkorszaki település maradványait 

tárták fel egy ásatáson, amikor két formátlan gombócot találtak a szakértők. Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy egy 

elszenesedett vadalma maradványairól van szó. A leletről a bécsi régészeti intézet és a bécsi Agrártudományi Egyetem (Universität 

für Bodenkultur Wien – Boku) a pénteki “alma napja” alkalmából számolt be, amelyet hagyományosan november második péntekén 

ünnepelnek Ausztriában. A kőkorszaki gyümölcs az alma legrégebbi ismert bizonyítéka osztrák földön. A lelet körülményei arra 

utalnak, hogy szándékosan vitték a környező erdőkből a településre, ahol valószínűleg elraktározták télire. A vadalmák az 

újkőkorszakban kedvelt tápláléknövények voltak és fontos vitaminforrást jelentettek a téli hónapokban. A bécsi almát egy aszalón 

megszáríthatták, ám eközben beleeshetett a tűzbe, ezért végül a szemétgödörbe dobták, így őrződött meg több ezer éven át…” 

Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Boglya tábor magyar prímásokkal burgenlandi magyar népzenészek részére 

A Vas megyei Boglya zenekar Toronyban tartotta meg idei őszi népzenei táborát a burgenlandi-magyar Csörge és Szélforgók 

népzenei együttesek számára. A múlt hétvégi kétnapos táborban, amely a „vasi talpalávaló népzenéről“ szólt, a résztvevők a magyar 

tradicionális cigányzenét és annak prímásait ismerhették meg…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Felmérés: A romániaiak 38 százaléka nemet mond a koronavírus elleni oltásra 

A telefonos felmérést szeptember 25-e és október 16-a között készítette a Larics Szociológiai Kutatási Központ, együttműködésben 

a Nemzetközi Gyógyszergyártók Romániai Egyesületével (ARPIM) és a Politikatudományok és Nemzetközi Kapcsolatok 

Intézetével (ISPRI). A válaszadók 26,6 százaléka szerint az oltás több kockázattal jár, mint előnnyel, 25,5 százalék pedig úgy véli, 

hogy sokkal több előnye van a vakcinának, mint amekkora kockázattal jár a beadása…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nyilvánosságra hoznak több tízezer, a román kommunista éra kitelepítéseit rögzítő iratot 

Több tízezer, a kommunista rendszer idején történt kitelepítésekre vonatkozó iratot hoznak nyilvánosságra – közölte csütörtökön 

Romániában a korszak titkosrendőrségének (Szekuritáté) aktáit tanulmányozó országos bizottság (CNSAS). Az „átvilágítás” 

céljából alapított állami intézmény döntése értelmében a bizottság honlapján csaknem 56 500 iratot tesznek elérhetővé arról, hogy 

kiket helyezett kényszerlakhelyre politikai okokból a Szekuritáté. A dokumentumok közzététele segíthet azoknak az egykori 

áldozatoknak és leszármazottaiknak, akik az idén elfogadott 2020/130-as törvénymódosítás értelmében anyagi juttatásra jogosultak 

a kommunista hatalom meghurcoltatásai miatt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Székelyföldi premier: Gyergyószentmiklós sikeresen megvédte a bíróságon a Városháza feliratot 

Gyergyószentmiklós az első székelyföldi település, mely pereskedés útján megvédte a polgármesteri hivatala homlokzatán szereplő 

Városháza feliratot – közölte csütörtökön blogján Árus Zsolt, a pereskedés jogi hátterét biztosító Székely Figyelő Alapítvány elnöke. 

A bukaresti táblabíróság által egy hete kimondott jogerős ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálja is közölte…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Bertóti Johanna első kötete 

Bertóti Johannát elsősorban dalszerzőként és dramaturgként ismerjük, ám szerda délután első verseskötetét mutatta be a Koinónia 

kiadó a kolozsvári Koffer kávéházban. Az Almából ki, körtébe be című kötetről a szerkesztő, Balázs Imre József költő kérdezte a 

szerzőt, aki dalaiból is bemutatott néhányat. Bertóti Johanna szerint a kötet címe játékosságra utal, mivel olvasóként „ugyanúgy 
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lehet böngészni a kötetet, mint ahogy a kukac átfúrja magát különböző a közegeken”. […] A kötethez pedig CD melléklet is tartozik, 

benne 18 megzenésített verssel, amiket persze Johanna ad elő…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Háromszorosára nő, és interaktív résszel bővül a kolozsvári falumúzeum 

Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri részlege, a Romulus Vuia Néprajzi Park 30 hektárral bővül, jelentette be a fenntartó Kolozs 

Megyei Tanács. A helyiek által falumúzeumként emlegetett terület közel háromszorosára, 42 hektárosra nő és 12 millió eurós 

befektetéssel rendezik újra: sportolni, sőt kenyeret sütni is lehet majd az új részeken. A projekt keretében szánkópályát, bicikliutakat, 

gyalogos útvonalakat, éjszakai világítással ellátott sportútvonalat, játszótereket, piknikezésre és szabadtéri sütögetésre alkalmas 

tereket, kutyasétáltató parkot is kialakítanának, valamint adminisztratív épülettel, és egy olyan résszel bővítenék a falumúzeumot, 

ahol különböző hagyományos mesterségeket ki lehet próbálni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kezdődik a marosvásárhelyi könyvvásár: költőket, írókat hallgathatunk otthonról 

Csütörtöktől vasárnapig tart a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, amelyet a virtuális térben szerveznek meg, azaz élőben 

közvetítik az irodalmi beszélgetéseket és előadásokat, a könyvkínálatot pedig szintén online népszerűsítik. „Az Otthon vagy! 

mottójú könyvvásár egyszerre jelzi az olvasóra, az alkotóra, az alkotásra, vagyis az egymásra történő odafigyelést: A virtuális 

könyvvásár első három napja három tematika köré csoportosul. Csütörtökön 100 év transzilvanizmus és ami utána jön a nap alcíme, 

akárcsak a 19 órától közvetített fórumbeszélgetésnek, amelyet Markó Béla moderál, meghívottai pedig Balázs Imre József, Borcsa 

Imola, Fekete Vince és Vida Gábor…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Sebestyén Aba társulatvezető a vásárhelyi Yorick Stúdió 15 évéről 

Az alapításának 15. évfordulóját online ünneplő marosvásárhelyi Yorick Stúdió Színház megpróbál továbbmenni ugyanazon az 

úton, amelyen eddig haladt: izgalmas, társadalmunkat közvetlenül is érintő témákat feldolgozni – mondta el a Krónikának Sebestyén 

Aba színművész, társulatvezető. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az ember ne befelé forduljon a járványhelyzetben, hanem 

még inkább kifelé, amennyire csak lehet. A Yorick Stúdió tevékenysége a kultúrák közti párbeszéd témája köré összpontosul. 

Minden évadban két kortárs drámaíró szövegét viszik színre: egy magyar és egy román nyelvűt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Segítség az online oktatásban pedagógusoknak 

A nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ nemrégiben online képzést hirdetett digitális tananyagfejlesztés 

témájában, amelynek célja a pedagógusoknak való segítségnyújtás az online oktatás hatékonyabbá tételéhez – tudtuk meg Demeter 

Emőkétől, a központ igazgatójától. A képzést dr. Nemes István, a Országos Magyar Továbbképző Központ munkatársa vezeti, 

alapjául pedig egy romániai fejlesztésű program szolgál, a LIVRESQ, amely által interaktív tankönyvek szerkeszthetők. A 

programra kétszer annyian jelentkeztek, mint amennyi helyet meghirdettek, így már két csoport hamarosan végez is, a továbbiakban 

pedig újabb két csoportnak tudnak képzést nyújtani, de az ezekre meghirdetett helyek is majdnem beteltek már. […] Az akkreditált 

programok mellett készülőben van egy másik képzés is, amelyet Hibácskó Gizella ajánl fel a pedagógusok számára és amely a G 

Suite oktatási platform használatában nyújt útmutatást…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Erőss Péter, a csángók nagy harcosa 

Elhunyt Erőss Péter, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alapító tagja, korábbi elnöke, az egykori Csángó Újság 

szerkesztője. A pusztinai származású Erőss Péter 1970-es 80-as években Erdélybe került moldvai csángók közé tartozott. 

Sepsiszentgyörgyön élt, 1990-ben kétkezi munkásként lett a Csángó Újság szerkesztője, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 

egyik alapítója, és két periódusban 1990-91 és 1993-97-között elnöke volt. Szorgalmazta a csángó diákok magyar nyelvű képzését, 

szervezte a vallási rendezvényeken való minél szélesebb körű jelenlétet, konferenciasorozatot indított útjára a csángókkal 

kapcsolatos stratégia kidolgozása érdekében…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Riport: Átvették az Erdélyi Oscart  

Múlt szombaton adta át idei díjait az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Az 1885-ben alakult közművelődési civil szervezet 

idén ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját, ezen alkalomkor adták át a kolozsvári kétágú templomban az évenként kiosztott 

díjakat a kultúra és közművelődés különböző területein kiemelkedő tevékenységet folytató szakembereknek – szám szerint 

tizenkettőt, a díjazottak között pedig három marosvásárhelyi személyiséget, illetve intézményt is találhatunk…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Összeállította: Bóna László 
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