
SZERBIA/VAJDASÁG 

A HTMT HíREI 

  
 

MTNE 19. fórum: Jogtudományi szekció: Erdélyi jogászok. Jogászportrék 1. – Könyvbemutató 

Magyar Tudomány Napja Erdélyben program keretében, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Sapientia EMTE JTI közös 

szervezésében online könyvbemutatóra kerül sor. Egy háromkötetesre tervezett sorozat nyitó munkájáról van szó. Az Erdélyi 

jogászok. Jogászportrék erdélyi kötődésű jogtudósok, gyakorló jogászok életútját és pályaképét mutatja be a 19. századtól 

napjainkig. A tervezett sorozat 1. kötete tizenöt jogász rövid élettörténetét mutatja be esszészerű szövegekben, melyeket gazdag 

fényképanyag egészít ki. […] A rendezvény 2020. november 19. 18.00-20.00 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: Jövőformáló tudomány. Megnyitóünnepség – plenáris előadások 

A megnyitóünnepségen sor kerül a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat bemutatása, a Gr. Mikó Imre-

emlékplakettek átadása, továbbá Kosztolányi György, az MTA élettudományi alelnöke (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) 

előadására. A múlt évek sikeres rendezvényei fényében az idén is különböző szakterületeket képviselő fiatal kutatók tartanak 

plenáris előadásokat. Így – több tudományterületről és különböző intézmények képviseletében – változatos kutatási témákba és ezek 

eredményeibe láthatunk bele, melyek tükrözik a fiatal generáció tudományos törekvéseinek irányát és a jövőbeni lehetőségeket. 

[…] A rendezvény 2020. november 20. 09.00-14.00 óra között, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székházában, Kolozsvárott, a Jókai 

utca 2-4. címén lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 19. fórum: Turisztikai szekció: VI. erdélyi magyar vendéglátás- és turizmuskonferencia 

A 2020-as évet gazdasági visszaesés jellemezte, melyben az egyik legérintettebb szektornak a turizmus minősült. A szállodai, 

vendéglátási és utaztatási szektor nagyon nehezen tért magához. Mivel jelenleg is utazási korlátozások vannak érvényben, 

megpróbáljuk online kapcsolatokkal felmérni, miként indult újra a turizmus a Covid-19-járvány első hulláma után a Kárpát-medence 

különböző településein. […] A rendezvény 2020. november 26. 09.00-16.00 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 > 

19. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 

2020. november 26. és 29. között megrendezésre kerül a 19. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. A konferencia 

keretén belül sor kerül a VMTDK ART – Művészeti konferenciára és egyéb művészeti programokra, továbbá tudományos 

konferenciára és a plenáris tudományos diákköri ülésszakra is. […] A rendezvény 2020. november 26. - 09.00 / 2020. november 29. 

- 14.00 óra között, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Tudósklubja, Újvidék, Vojvode Mišića 1. címén lesz megtartva…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Felmérés: A legtöbb pénzt ételre, lakhatásra és a közlekedésre költjük 

A szerbiai háztartások tavaly költségvetésük 34,2 százalékát költötték élelmiszerre és alkoholos italra, 16,7 százalékot lakhatásra, 

9,3 százalékot pedig közlekedésre, derült ki a Köztársasági Statisztikai Intézet 2019-re vonatkozó felméréséből. A közvélemény-

kutatást 6.354 háztartás megkérdezésével készítették, és azon kívül, hogy mire költenek, az érintetteket az életszínvonalról, a 

lakhatási körülményekről és az anyagi javaikról is megkérdezték. Ezek szerint a legtöbben kétszobás lakásban élnek, a 

megkérdezettek 40,3 százaléka…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Szerbia lakosságának többsége szerint nincs szükség a NATO-tagságra  

A lakosság fele támogatja Szerbia eurointegrációját, azzal, hogy a 18 és 29 év közöttiek, illetve a 60 éven felüliek többsége szerint 

Szerbiának nem kellene az Európai Unió tagállamává válnia, hangzott el a Belgrádi NATO hét – ezek vagyunk mi elnevezésű 
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nemzetközi konferencián. Ivo Čolović, a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) képviseletében a konferencián 

elmondta ugyanakkor azt is, hogy a CeSID által végzett közvélemény-kutatás során, amikor 800 polgár véleményét kérték ki 

ezekben a kérdésekben, a megkérdezettek 14 százaléka pozitívan vallott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével (NATO) való 

együttműködésről. Čomić kiemelte, Szerbiában sokszor azonosítják a NATO-t az Egyesült Államokkal, és ennek alapján formálják 

véleményüket is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A VMSZ elégedett a koalíciós megállapodással  

Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda műsorában ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyilatkozott a VMSZ és 

a Szerb Haladó Párt koalíciós megállapodásáról. Kilenc pontban foglaltuk a prioritások sorát: ez az európai integráció kérdése, a 

Vajdasággal kapcsolatos hatásköri pénzelési kérdések, az infrastruktúra fejlesztésének az ügye, a mezőgazdaság kérdése, a 

kisebbségi ügyek kérdése, az egészségügy kérdései, a szociális védelem kérdései, az önkormányzatiság ügyei, illetve a migráció és 

a belbiztonság, valamint a biztonság kérdésköre. […]Ismét Ótott Róbertet választották meg a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és 

Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettesének, így a következő négy évben is kiemelt figyelmet kaphatnak a vajdasági magyar 

gazdák…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Feljelentéseket tett a Magyar Nemzeti Tanács a helységnévtábla-rongálások miatt 

Egyre gyakrabban festik le a magyar és a más nemzeti közösségek nyelvén feltüntetett elnevezéseket Vajdaságban. A Magyar 

Nemzeti Tanács több esetben is tett már feljelentést táblarongálások miatt. Hétfőn a topolyai bíróságon hallgatták meg az MNT 

képviselőit. Hajnal Jenő, az MNT elnöke azt mondta, elsősorban egyéni akciókról van szó. Hozzátette, ha egyelőre nem is lehet 

tudni, kik a tettesek, elrettentő példát kell statuálni ahhoz, hogy a jövőben ezek az esetek megszűnjenek…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

Videó: Megemlékezés Szabadkán 

Hetvenkilenc évvel ezelőtt, 1941. november 18-án 15 szabadkai értelmiségi fiatalt akasztottak fel. Az ő emléküket őrzi a szabadkai 

bíróság előtti parkban felállított emlékmű, az Akasztottak balladája. A bíróság rendszerellenes szervezkedés és idegen hatalom 

javára folytatott felderítés miatt mindannyiukat bűnösnek találta, és kötél általi halálra ítélte. Később a bíróság kilenc elítéltnek 

megkegyelmezett és a halálos ítéletet börtönbüntetésre változtatta. A 15 halálra ítéltet 18-án, a mai bíróság helyén álló egykori 

laktanya udvarában végezték ki. […] Nikola Ivošević titkár, SUBNOR Harcosok Szövetsége, Szabadka: Ők biztosították, adták 

nekünk a szabadságunkat és nekünk erre vigyázni kell. A jövő számára, és hogy gyerekeinket valódi értékekre tanítsuk, hogy mindig 

védjék a hazájukat, mert a szabadság a legszebb dolog…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Új tanulmány szerint Jugoszláv időkben rengeteget szenvedtek a délvidéki zsidók 

A húszas évek eleji jugoszláviai, vajdasági zsidóellenes intézkedések drasztikusabbak voltak, mint a magyarországi, numerus 

claususról szóló törvény – derül ki a VERITAS új kötetéből, amelyről a mandiner cikke számolt be. Dévavári Zoltán történész, az 

intézet tudományos munkatársa Egy elmesélhetetlen történet. Impériumváltások, holokauszt, emigráció. A szabadkai zsidóság 

eszme- és politikatörténete (1918-1945) címmel jelentetett meg munkát. A szerző elsőként mutat rá arra is, hogy a húszas években 

a kizárólag erre a régióra, vagyis a Bácska–Baranya–Bánát területén joghatállyal bíró zsidóellenes rendeletek lényegében semmivel 

sem maradtak el, sőt az élet számos szféráját felölelő komplexitásuk miatt, jóval túl is mutattak és drasztikusabbak voltak, mint a 

magyarországi, numerus claususról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk.  A fenti új megközelítés segít a könyv befogadhatóságában 

és eltér az egysíkú, csak a magyar fél antiszemitizmusát hangsúlyozó értelmezésektől…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk > 

Vajdaságból 63 csapat jelentkezett az Edu Robotics Cup versenyre 

A World Robot Olympiad (WRO) első szerbiai döntőjét tavaly rendezték meg a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. 

Akkor 22 csapat 66 diákja vett részt a megmérettetésen. A győri döntőn Szerbiát a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola és a 

zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata képviselte, amelyek szép eredményekkel tértek haza. […] A 

magyarországi Edutus Egyetem Edu Robotics Cup (ERC) néven hirdette meg ezt az informatikai versenyt. Ez egy új, projekt- és 

robotprogramozási feladatokból álló online megmérettetés. Ennek része a Project Challange Cup, amelyre Vajdaságból 63 csapat 

jelentkezett. A program vajdasági partnere a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. A szervező, a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar nevében dr. Námesztovszki Zsolt, az MTA külső köztestületének tagja, dékánhelyettes osztotta meg a versennyel 

kapcsolatos részleteket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

Gyászhír: Elhunyt Bozsik Ferenc szobrász, fafaragó 

Nyolcvanegy éves korában elhunyt Bozsik Ferenc szabadkai szobrász, fafaragó, nyugalmazott fizika szakos tanár. Ő volt az, aki 

1994. szeptemberében a szabadkai Városháza tornyán az ötágú csillagot keresztre cserélte le. Bátorságáról mindent elmond, hogy a 

miloševići éra legsötétebb napjaiban, sorozatos fenyegetések árnyékában vállalta az életveszélyes küldetést a magasban – írta 

Facebook-bejegyzésében dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke. Bozsik Ferenc alapító tagja volt az Etnocamp népi 

hagyományőrző tábornak, tagja volt többek között a békéscsabai Nemzetközi Fafaragó Tábornak, a bácskossuhfalvi 9+1 

alkotócsoportnak. Húsz éve érdemelte ki a Fafaragás Nagymestere díjat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Idén is népszerű volt a Próbaterhelés kreatív írás és műfordítás foglalkozás 

Írásra fogékony vajdasági magyar fiataloknak tartottak kreatív írás és műfordítás foglalkozásokat az év folyamán a Híd Kör 

Egyesület tagjai. A foglalkozások ezúttal négy településen folytak: Szabadkán, Újvidéken, Kishegyesen és Zentán. A szabadkai 

kreatív írásműhely az egyik legaktívabb, már több éve működik, de a járványügyi szabályozások miatt idén kevesebb foglalkozás  

volt. Bíró Tímea költő a szabadkai Próbaterhelés műhelyvezetője elmondta, hogy annak idején segítséget kért a toborzásnál Greguss 

Lillától, hiszen ő is tagja annak a generációnak, amellyel most ő együtt dolgozik…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Új promóciós tartalmak a Muravidékről  

A magyar nemzeti közösség gazdasági serkentési programja keretében újabb promóciós anyagok jelentek meg a Muravidék 

magyarlakta területéről. Az ingyenes, színes kiadványokat Szabó Lívia és Fehér Beáta, az MMÖNK szakmunkatársai mutatták be. 

A zárófázisában lévő magyar nemzetiségi gazdaságserkentési program (2017–2020) 4. intézkedésének célkitűzése a programterület 

– tehát a nemzetiség által lakott Lendva, Dobronak, Hodos, Sal és Marác községek – minél gyorsabb gazdasági fejlődését támogató 

promóció. Az említett községek turizmusának népszerűsítésére irányuló kiadványok gyerekeket és felnőtteket szólítanak meg 

magyar, szlovén, német és angol nyelven…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A magyar nyelv napjának online megünneplése a Muravidéken  

Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Muravidéken a magyar nyelv napja, november 13-a megünneplése, a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a Lendvai Magyar Főkonzulátus szervezésében egyre jobb és sikeresebb programokat 

tudtak kivitelezni. Prof. dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének 

oktatója, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke készített videó anyagot külön az általános iskolások 7–9. 

osztályosai és a középiskolások részére is. A két videót november 20-án kapják meg és juttatják el az iskolákhoz, hogy feltölthessék 

online felületeikre, így a tanulók megtekinthetik egy-egy magyaróra keretében, de az MNMI YouTube-csatornáján is elérhető lesz 

az anyag. A magyartanárok, professzorok, egyetemi hallgatók számára pedig a professzor november harmadik hetében tart egy 30 

perces élő online előadást A magyar nyelv a 21. században címmel, amely után lehet kérdezni, illetve megtárgyalni az 

elhangzottakat, esetleg más kapcsolódó témákat is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Faluriport: Pártosfalva 

Működik a posta, az orvosi rendelő, van anyakönyvi hivatal és bankautomata. Bolt és kocsma nincs, de a faluban közlekedik a 

mobilüzlet, van benzinkút és egy kisebb gazdabolt is. Van óvoda, iskola, működnek kisebb cégek, vállalkozások, van néhány gazda 

is. Jól beindult és gyökeret vert a Kocljevina ökogazdaság is. A turisták is elkezdték felfedezni a falut, a romkastély egyre vonzóbb 

célpont. Kovač István 2014-től elnöke a 180 lelket számláló Pártosfalvi Helyi Közösségnek, a falu Marác Község alá tartozik. Az 

elmúlt években a helyi kulturális élet leginkább a hagyományokra alapozva próbált talpon maradni, a közösséget összefogni. Sajnos 

azonban a fiatalság bekapcsolásánál falakba ütköztek. Az Ady Endre ME a nosztalgiázásra épülő programokkal, az énekkar 

megszűnésével megrekedni látszik…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Moldova az elnökváltás ellenére sem kerül közelebb az uniós tagság elnyeréséhez? 

Románia egyfajta patrónusi, gondoskodó viszonyt próbál majd folytatni új moldovai elnökkel, Moszkvával viszont bonyolulttá 

válhat Chișinău kapcsolata – mondta lapunknak Cornel Ciurea politológus, publicista Maia Sandu győzelme kapcsán. A politológus 

szerint Moldova a Nyugathoz való közeledés mellett erősíteni fogja a régióbeli együttműködést is. Klaus Iohannis román államfő 
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máris bejelentette, hamarosan Moldovába látogat. Ez a fajta kapcsolat ugyanakkor nyilvánvalóan zavarni fogja a moldovai baloldalt, 

ami belpolitikai konfliktusokhoz vezet majd” – hangsúlyozta a chișinăui elemző. […] Elemzők szerint az elnökváltás után sem 

aktuális a Romániával való egyesülés kérdése…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Több ezer eurós támogatást igényelhetnek a rendezvény- és fesztiválszervezők 

Javaslatcsomagot mutatott be szerdai ülésén a kormány a kulturális ipar állami támogatási rendszerére vonatkozóan, amelynek 

kezdeti költségvetését 100 millió euróra becsülik – tájékoztatott Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. A támogatás 

kedvezményezettei a független kulturális ipar képviselői, a kulturális események, zenei fesztiválok szervezői, a könyvesboltok és a 

kiadók lesznek, akár civil szervezet, akár vállalkozás formájában fejtik ki tevékenységüket…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Románia az egyetlen európai ország, ahol a lakosság csaknem egynegyedének nincs benti mellékhelyisége 

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint a benti vécé nélküli lakások aránya Romániában tízszerese az EU-s átlagnak, ez az 

egyetlen ország, ahol a lakosság csaknem egynegyede olyan házakban él, ahol kint van a vécé. 2019-ben az Európai Unió 

lakosságának körülbelül 2 százaléka olyan lakásokban élt, amelyekben nem volt vécé, ez 1,7 százalékponttal alacsonyabb, mint a 

2010-ben regisztrált 3,7 százalék. Romániában a legrosszabb a helyzet, ahol a lakosság 24,2 százalékának nem volt benti vécéje, 

majd Bulgária (13,7 százalék), Litvánia (10 százalék), Lettország (8,7 százalék), Észtország (4,7 százalék) és Magyarország (3,1 

százalék) következik a sorban. Ennek ellenére elmondható, hogy Románia jelentős haladást ért el, tekintve, hogy 2010-ben a benti 

WC nélküli lakások aránya 40,9 százalék volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kihirdette Iohannis a Trianon-törvényt, román ünnepnappá vált június 4-e 

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amely a „trianoni szerződés napjává" nyilvánítja június 4-ét Romániában – közölte 

szerdán az elnöki hivatal. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket 

tartanak, amelyhez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. A trianoni szerződés 

jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvényekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. A 

kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. 

„A trianoni szerződés nemcsak Erdélynek az anyaországhoz, Romániához történt visszatérését szentesítette jogilag, hanem a térség 

többségi román lakosságának politikai és polgári jogait is elismerte" – írta a törvénytervezet indoklásában a szociáldemokrata 

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

Felmérés: az erdélyi magyarok sokkal jobban bíznak embertársaikban, mint általában a romániaiak 

Az erdélyi magyarok az európai értékrendtérképen című felmérés eredményeinek harmadik csomagját a romániai Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet szakemberei ismertették kedden kolozsvári online sajtótájékoztatójukon. Az Európa 42 országában végzett 

felmérésnek ezúttal a bizalommal, a politikai értékrenddel és a környezetvédelemmel kapcsolatos eredményeit ismertették. Kiss 

Tamás szociológus elmondta, az emberek iránti általános bizalom tekintetében az erdélyi magyarok a magyarországiakhoz 

hasonlítanak. A magyarországiak 28,5 százaléka, az erdélyi magyaroknak pedig 27,6 százaléka gondolja, hogy az emberekben meg 

lehet bízni. A bizalom szintje lényegesen kiemelkedik a romániai lakosság összességéhez viszonyítva, ez utóbbit tekintve csupán 

13,2 százalék bízik meg a többiekben. A kutatás kimutatta, hogy az erdélyi magyarok nagyobb arányban tagjai szervezeteknek, mint 

akár a magyarországiak, akár általában a romániai területen élők. Ez azonban elsősorban a vallási szervezeteknek köszönhető: 40 

százalék számolt be arról, hogy tagja egy ilyen szervezetnek… […] A politika tartalmát illetően is a jobboldali álláspontokkal 

azonosultak a legnagyobb arányban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A hivatásos feljelentő újra lecsapott: megbírságolták Gyergyócsomafalva polgármesterét 

A magyarellenességéről és folyamatos feljelentgetéseiről elhíresült blogger, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

elnöke, Dan Tanasă panasza nyomán 2000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Márton László-

Szilárdot, Gyergyócsomafalva polgármesterét. A blogger panasza szerint a magyar nyelven kiadott helyi önkormányzati lap 

diszkriminálja a nyelvet nem ismerőket a csaknem száz százalékban magyarok által lakott településen. „A panaszban az állt, hogy 

továbbra is csak magyar nyelven jelenik meg a helyi újság. […] Ugyanakkor levettük a honlapról a sérelmezett kiadványt és a 

továbbiakban csak a csomafalvi emberekhez eljuttatott, nyomtatott lap létezett” – mondta el a polgármester. A blogger nem 

nyugodott meg, hivatalos úton, közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozva kért információt az önkormányzati lapról és 

a választ, miszerint továbbra is egynyelvű kiadványról van szó, felhasználta egy újabb panasztételhez…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

 

 

https://kronikaonline.ro/kulfold/atyaskodo-viszonyra-torekedhet-romania-n-moldova-az-elnokvaltas-ellenere-sem-kerul-kozelebb-az-unios-tagsag-elnyeresehez-1
https://itthon.transindex.ro/?hir=62159&kormanyjavaslat_a_kulturalis_ipar_allami_tamogatasara
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135051-romania-az-egyetlen-europai-orszag-ahol-a-lakossag-csaknem-egynegyedenek-nincs-benti-veceje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135061-kihirdette-iohannis-a-trianon-torvenyt-roman-unnepnappa-valt-junius-4-e
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-magyarok-sokkal-jobban-biznak-embertarsaikban-mint-altalaban-a-romaniaiak-egy-friss-felmeres-szerint
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135060-a-hivatasos-feljelent-ujra-lecsapott-megbirsagoltak-gyergyocsomafalva-polgarmesteret
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135060-a-hivatasos-feljelent-ujra-lecsapott-megbirsagoltak-gyergyocsomafalva-polgarmesteret


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A kisebbségi nyelvhasználat elősegítését célzó projekt részese a Sapientia EMTE 

A kisebbségi nyelvhasználatot önérvényesítő módszerekkel elősegítő projektben vesz részt a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári kara, de egy másik projektnek is részese, mellyel a nálunk hiányszakmának számító 

kutatásmenedzserek képzését segítik elő. A két nemzetközi Erasmus+ projektről az MTA külső köztestületének tagjai, Szenkovics 

Dezső dékánhelyettes és Toró Tibor, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék szakkoordinátora számolt be 

szerdán. A Listen projekt célja, hogy meggyőző erővel „ruházza fel” a kisebbségek tagjait a saját anyanyelvük használatát illetően 

– mondta a Krónika kérdésére Toró Tibor. Egy másik hiánypótló Erasmus+ projekt, melyben a Sapientia részt vesz, a kulturális 

menedzserek képzését célzó foRMAtion projekt, melyet Szenkovics Dezső dékánhelyettes, a projekt intézményi vezetője 

ismertetett. Míg Nyugat-Európában ez létező munkakör, Kelet-Közép-Európában hiányszakmának számít, holott megléte számos 

feladatot levenne a kutatók válláról…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Borsos Szabolcs Apáczai-díjas pedagógussal 

Az egyik legrégebbi hazai szakmai szervezet, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) pályázat alapján kétévente ítéli 

oda a hazai magyar pedagógusoknak az Apáczai-díjat. Idén ezt Borsos Szabolcs marosvásárhelyi tanár, mentálhigiénés 

szakképzettséggel rendelkező filozófus is megkapta Bolyai János értelmezéséről írott könyvéért. A díjazott filozófiatanár átmeneti 

kényszermegoldásnak tartja az online oktatást, és reméli, véget ér, hogy visszatérhessenek a valóságos iskola falai közé. „Újra kell 

gondolni minden motivációs eszközt, vagyis ha a diák azt közli az osztálytársán keresztül, hogy őt kidobta a rendszer, mert gyenge 

minőségű a hálózat az ő körzetében, akkor ezt a tanárnak el kell fogadnia. […] Azt tapasztalom, hogy a diákok nyitottabbak az 

online térben, bátrabban kérdeznek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Foglalkoztató füzetek jelentek meg két nyelven az erdélyi kastélyok népszerűsítésére 

A Kastély Erdélyben elnevezésű projekt keretében 400-400 román és magyar nyelvű foglalkoztató- és színező füzet jelent meg a 

romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával, amely segít abban, hogy az óvodások és a kisiskolások megismerjék 

a kastélyokban, a kúriákban, valamint a körülöttük zajló életet – közölte kedden a programot lebonyolító Pont Csoport. Két évvel 

ezelőtt indították el az EduKastély projektet, amelyben 12 játékot fejlesztettek ki. Ezek segítségével a 4-12 évesek értékes 

információkat szerezhetnek egyes kastélyokról, azok történelmi koráról, a benne élőkről, életstílusukról…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Pedagógusműhely és szakmai nap  

A Regeneráció Egyesület és a Játszótér drámaműhely harmadik alkalommal szervezi meg november 21-én, szombaton 11 órától a 

Pedagógusműhelyt, amire ezúttal, a járványhelyzet miatt online kerül sor.  Kali István, a Regeneráció Egyesület elnöke elmondta, 

az évente megszervezett pedagógusnapon próbálnak olyan előadókat meghívni és általuk olyan témákat körbejárni, amelyek segítik 

a pedagógusokat mindennapi munkájukban.  A jelenlegi járványhelyzet a pedagógusokat is új kihívás elé állította, ezért idén az 

esemény témája: Alkalmazott színház- és drámajáték – lehetőségek virtuális térben. Az előadók sorában szerepel Patkó Éva rendező, 

műfordító, az MTA külső köztestületének tagja, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, aki a Zürichi Művészeti Egyetemen 

tart mesterkurzust kortárs gondolatok a színpadra vitel folyamataiban tematikában…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

A magyar nyelvű miseközvetítések kapcsán újra téma lett az államnyelvtörvény módosítása 

Gyimesi György, az OĽaNO képviselője a szertartások közvetítésére hivatkozva akarta töröltetni a kötelező szlovák feliratozást, 

Rigó Konrád, a Híd korábbi államtitkára viszont rámutatott, hogy a köztévé ennek ellenére is tud magyar misét sugározni. A szlovák 

köztelevízió kettes csatornája szombaton, ahogy az előző években is, élőben közvetített egy magyar nyelvű katolikus misét, amelyet 

Ján Orosch nagyszombati érsek celebrált. A képviselő a kérdésünkre elmondta, a nyelvtörvény módosítására leghamarabb jövőre 

kerülhet sor, a kulturális minisztérium feladata a tervezet kidolgozása. A nyelvtörvény értelmében a kisebbségi nyelvű tévéadásokat 

kötelező feliratozni, és ez rendkívül megnehezíti a gyártást. Gyakorlatilag csak az olyan, kötött szövegű események közvetíthetők 

élőben, mint egy egyházi szertartás. A valós idejű minőségi fordítás más programnál gyakorlatilag kivitelezhetetlen…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Kampány: Névhasználati jogaink 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás és a VIA NOVA újult erővel eleveníti fel a felvidéki magyarok névhasználatára, 

valamint a vezeték- és keresztnév magyar használatára ösztönző, korábban életre hívott állásfoglalást erősítő kampányát. Ehhez 

segítségül kérték Baranyay Zsolt jogászt, aki a SZAKC kisebbségi jogsegély szolgálati tevékenységének szakértője a határon túli 

magyarságot ért jogsérelmek orvoslásának vonatkozásában. A jogásszal készült interjúban gyakran ismételt kérdésekre kap választ 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/projekt-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat-elosegiteseert
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyutt-kell-ereznunk-a-csaladokkal-n-vallja-a-legujabb-apaczai-dijas-pedagogus
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135004-foglalkoztato-fuzetek-jelentek-meg-ket-nyelven-az-erdelyi-kastelyok-nepszer-sitesere
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135004-foglalkoztato-fuzetek-jelentek-meg-ket-nyelven-az-erdelyi-kastelyok-nepszer-sitesere
https://e-nepujsag.ro/articles/pedagogusmuhely-es-szakmai-nap
https://ujszo.com/kozelet/magyar-mise-a-szlovak-teveben


DIASZPÓRA 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

az olvasó, segítve a kisebbségi jogok ezen területén való eligazodást. A nemzeti közösségek tagjait megilleti mindkét említett jog, 

azaz a keresztnév anyanyelvi formára történő átíratása, valamint az „-ováˮ asszonynévvégződés elhagyása is. Maga az eljárás 

egyszerű, nincs szükség a névváltoztatás egyéb esetekben szükséges engedélyeztetésére külön eljárás során…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Az államfő egyetemi professzorrá nevezte ki a komáromi Czirfusz Attilát 

Huszonhét egyetemi tanárt nevezett ki november 18-án Zuzana Čaputová államfő. A kinevezési dekrétumokat Branislav Gröhling 

oktatási miniszter jelenlétében, az Elnöki Palotában adta át a tudományos elit új tagjainak, köztük a komáromi Czirfusz Attila 

doktornak, a pozsonyi Szent Erzsébet Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem eddigi docensének. Sajnos, a felvidéki 

magyarság nem bővelkedik a professzori titulus birtokosaiban, ezért egy-egy újabb magyar egyetemi tanár kinevezése az egész 

közösségünket örömmel töltheti el. […] Az egyetemi tanács előtt inaugurációs, azaz beiktató beszédet kellett tartania a 

szakterületével kapcsolatos témában. Mivel sokáig foglalkoztam olyan gyógyszerekkel, amelyek az érszűkület, illetve 

érelmeszesedés gyógyítására alkalmasak, arról számoltam be. Mindezek után az egyetemi tanács is titkos szavazással döntött a 

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

Vélemények: A kassai exérsek harca Rákóczival 

Alojz Tkáč korábbi érsek 2019-ben kiadott egy könyvet 30 példányban, melyhez voltaképpen nem lehet hozzájutni, mivel 

kereskedelmi forgalomba nem került. Tkáč könyve arról szól, hogy II. Rákóczi Ferencet és bujdosótársait ki kellene ebrudalni az 

ősi kassai főszékesegyházból. Magyarország vigye őket ahová akarja. […] Rákóczi-ellenes hadjáratának persze előzményei voltak, 

melyekről annak idején beszámoltam, most csak röviden utalok rájuk, azért is, mert az eredeti cikket törölték a világhálóról. […] 

Msgr. Alojz Tkáč kiérdemesült érsek nyugdíjas. Nem tartozik a hivatalhoz, az Érseki Hivatalhoz, nem részese sem a kúriának és a 

döntési folyamatoknak. Ő egy nyugdíjas és kijelentéseit mi, a katolikus egyházban nem kommentáljuk, sehogyan sem 

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

 

Tíz hrivnyás pénzérmét hoznak forgalomba Ukrajnában 

Tíz hrivnyás pénzérmét hoznak forgalomba Ukrajnában, melyet az Állami Határőrszolgálat tiszteletére bocsátanak ki. A hírt a 

Nemzeti Bank sajtószolgálata közölte. Az érmét kifejezetten az Állami Határőrszolgálat tiszteletére bocsátják ki, amely egy 

különleges célú szerv, s mely elsősorban az ország szuverenitását és határainak sérthetetlenségét biztosítja…” Forrás: Karpat.ua: 

teljes cikk > 

A külföldi hallgatók évente több mint félmilliárd dollár bevételt hoznak az ukrán egyetemekre 

158 ország több mint 80 000 külföldi hallgatója tanul Ukrajnában. A képzés átlagos időtartama öt-hat év. A külföldi hallgatók évente 

több mint félmilliárd dollár bevételt hoznak az ukrán egyetemekre. Erről az Oktatási Minisztérium sajtószolgálata számolt be 

november 17-én, kedden – közli a Korrespondent.net hírportál. Egy külföldi hallgató 6-8 ezer dollárt költ egy tanulmányi évre…” 

Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Videó: Magyar Arany Érdemkeresztet adtak át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Horváth Katalin, az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének nyugalmazott docense, az MTA külső köztestületének tagja, a Kárpátaljai 

Magyar Tudományos Társaság alelnöke, valamint Kovács Péter, az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium igazgatója 

részére. Az ünnepélyes átadásra Magyarország Ungvári Főkonzulátusán került sor…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

 

Baktériumokból festettek őszi tájat magyar mikrobiológusok 

Baktériumokból festettek őszi tájat magyar mikrobiológusok. A kompozíciót az Amerikai Mikrobiológiai Társaság versenyére is 

nevezik. Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj megfestéséhez. 

A kompozíció Szijj Orsolya és Seres Anikó alkotása, akik az Amerikai Mikrobiológiai Társaság Agar Art nevű versenyére is 

benevezték a képet Winter is coming – Közeleg a tél címmel…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2020/11/nevhasznalati-jogaink-hogyan-magyarositsuk-a-nevunket/
https://ma7.sk/tajaink/caputova-allamfo-egyetemi-professzorra-nevezte-ki-a-komaromi-czirfusz-attilat
https://felvidek.ma/2020/11/kolosszalis-felfedezes-rakoczi-a-dom-tornyanak-rezlemezeibol-libertasokat-veretett/
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http://life.karpat.in.ua/?p=36528&lang=hu
https://korkep.sk/cikkek/tudomany/2020/11/17/bakteriumokbol-festettek-oszi-tajat-magyar-mikrobiologusok/


A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének zárónyilatkozata 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2020. november 14-én tartotta tisztújító közgyűlését. 

A 2020. május 8-10. között Svájcban meghirdetett közgyűlést a járvány miatt le kellett mondani. Az elnökség határozata szerint a 

közgyűlést online tartotta meg 17 tagország küldötteivel, továbbá meghívott magyarországi vendégekkel: Potápi Árpád János 

államtitkár és Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárság részéről, Benczédi Eszter 

igazgatóhelyettes és Németh Edit igazgató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, Gál Kinga EU-parlamenti képviselő, Pappné Farkas 

Klára főosztályvezető és Léphaft Áron az Országgyűlés Hivatala képviseletében. Ebben az évben a NYEOMSZSZ változások előtt 

állt, hiszen sor került egyrészt a háromévenkénti tisztújító közgyűlésre, másrészt dr. Deák Ernő NYEOMSZSZ elnök, az MTA külső 

köztestületi tagjának leköszönésére. A közgyűlés következő három évre megválasztotta az új tisztségviselőket: az elnök Bihari 

Szabolcs (Svédország), az elnökhelyettesek dr. Klement Kornél, az MTA külső köztestületi tagja (Németország) és Szennyessy 

László (Svájc) lettek, valamint a további 10 elnökségi tagot, és a bizottsági tagokat választott meg online térben…” Forrás: 

Kulnohnimagyarok.hu: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt a Kossuth-díjas író, Méray Tibor 

Életének 97. évében elhunyt Méray Tibor Kossuth-díjas író, újságíró, közíró – tudatta közösségi oldalán a Digitális Irodalmi 

Akadémia, amelynek alapító tagja volt. Méray Tibor 1924. április 6-án született Budapesten. A Pázmány Péter Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi karán magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1946-ban, utána a Szabad Nép munkatársa, 

majd koreai és berlini tudósítója volt. Nagy Imre politikai támogatása miatt eltávolították, 1956 novemberében feleségével és 

gyermekével disszidált, évtizedekig nem térhettek haza. Az emigrációban kezdetben a brüsszeli Szemle újságírója. 1962-től egyik 

szerkesztője, majd 1971 és 1989 között főszerkesztője lett a párizsi Irodalmi Újságnak és a hozzá tartozó Irodalmi Újság 

könyvsorozatoknak. A Le Monde című párizsi napilapban is jelentek meg írásai, valamint számos más mértékadó francia 

orgánumban. A PEN Exil párizsi csoportja alelnöke, a pontoise-i Pissarro Múzeum megalapítója, a Nemzetközi Pissarro Társaság 

alelnöke volt. Méray Tibor 1997-ben megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjét…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: Ötvös Tamás, az Egyesült Államokban praktizáló felvidéki tüdőgyógyásszal 

A szepsi származású Ötvös Tamás tüdőgyógyász magyar családban nevelkedett. Kassán, a Márai Sándor Gimnáziumban, majd a 

Pavol Jozef Šafárik Egyetem Orvosi Karán tanult. Azóta már az Egyesült Államokban kamatoztatja tudását, a tüdődiagnosztikával 

foglalkozó 4D Medical vállalat klinikai és orvosi részlegének igazgatója. A Szóbeszéd stúdióvendégeként a koronavírus veszélyeire 

és a járvány elleni védekezés fontosságára hívta fel a figyelmet. A pandémia idején kulcsfontosságú az elegendő számú kórházi ágy 

és szakszemélyzet. Szerinte elsősorban a virológusok és járványügyi szakemberek véleményére, nem pedig a döntéshozó pozíciót 

betöltő politikusokra kell hallgatni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 

http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/a-nyugat-europai-orszagos-magyar-szervezetek-szovetsegenek-zaronyilatkozata/
https://ma7.sk/irodalom/elhunyt-a-kossuth-dijas-iro-meray-tibor
https://www.hirek.sk/aktualis/otvos-tamas-az-egyesult-allamokban-praktizalo-felvideki-tudogyogyasz-most-a-virologusokra

