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MTNE 19. fórum: Maros megye és Marosvásárhely történetéből konferencia 

Magyar Tudomány Napja Erdélyben program keretében, Erdélyi Múzeum Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesülete és a Borsos 

Tamás Egyesület közös szervezésében tudományos konferenciára kerül sor. A konferencián a Maros megye történetére vonatkozó 

kutatási eredményeket mutatjuk be és vitatjuk meg. Az elhangzott előadások szerkesztett változatát egy tanulmánykötetben kívánjuk 

megjelentetni. […] A rendezvény 2020. november 28. 10.00-18.00 óra között, a Marosvásárhelyi Teleki Téka címén lesz 

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

Jövőformáló tudomány a Bánságban  

Az MTA Kolozsvári Területi Bizottság rendezésében kerül sor a Jövőformáló tudomány a Bánságban című konferenciára. A 

konferencián több mint tíz előadásra kerül sor, többek között Dr. Erdei Ildikó pszichológus, adjunktus (Temesvári Nyugati 

Tudományegyetem) A Temes megyei magyar oktatás - számok, stratégiák, dilemmák c előadására, vagy Dr. Bodó Barna 

politológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora Toró Tibor a Magyar Tudományos Akadémia 

külső tagjáról szóló előadására […] A rendezvény 2020. november 27. 15.30-20.00 óra között, az MTA YouTube-csatornáján, 

élőben lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Magyar zenetörténet a tengeren túl: Bartók és Dohnányi amerikai korszaka konferencia 

A BTK Zenetudományi Intézet rendezésében kerül sor a Bartók és Dohnányi amerikai korszaka című konferenciára. Bartók is, 

Dohnányi is New Yorkban halt meg. Utolsó korszakuk (Bartók esetében 1940–1945, Dohnányi esetében 1949–1960) az Egyesült 

Államokhoz kötődik. Egy sor újabb tudományos kiadvány – Tallián Tibor: Bartók fogadtatása Amerikában angol nyelvű 

közreadása, Kusz Veronika Amerikában megjelent monográfiája Dohnányi utolsó éveiről, a Bartók Béla zeneműveinek kritikai 

összkiadása sorozat több új kötete – indokolja, hogy Bartók halálának 75., Dohnányi halálának 60. évfordulóján számot vessünk 

más-más történelmi és életrajzi összefüggésbe illeszkedő amerikai korszakuk magyar és egyetemes zenetörténeti jelentőségével. A 

rendezvény 2020. november 26. 10.00-11.30 óra között, Online platformon lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Megjelent Kovács Eszter: Diaszpóra és a határon túli magyar polgárok szociális védelméről szóló könyvfejezete 

Kovács Eszter: Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Hungarian Citizens Abroad. In: Lafleur JM., Vintila 

D. (eds.): Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2). IMISCOE Research Series. Springer, Cham. A nyílt 

hozzáférésű könyvfejezet elérhető…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Vukovár és Škabrnja áldozatainak emléknapja 

A Plenković-kormány döntése értelmében idén először munkaszüneti nap november 18-a, Vukovár elestének a napja. A 

megemlékezésen eddig minden évben több tíz-ezren vettek részt. […] Több százan érkeztek idén is Vukovárra, hogy a város 

elestének a 29. évfordulóján tisztelegjenek az áldozatok emléke előtt. A kórháznál tartott megemlékezés után a résztvevők gyalog 

tették meg a háború áldozatainak emlékét őrző temetőig az öt és fél kilométeres utat, ahol megkoszorúzták az emlékművet. […] A 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Vukovári Magyarok Egyesülete a járványügyi előírásokat betartva 

idén szűk körben emlékezett meg a város védelmében elesett áldozatokról, azok hősies helytállásáról. De mindezért Vukovár nagy 

árat fizetett, több mint másfélezer ember halt meg – köztük 52 horvátországi magyar is -, és még ma is hosszú az eltűntek listája…” 

Forrás: Kepesujag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Tízezer védőmaszk a HMDK-nak 

A múlt héten 10 000 védőmaszk érkezett Kínából Horvátországba a magyar kormány közreműködésével, az adományt Gárdos Béla 

eszéki magyar konzul adta át a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége képviselőinek. Ami a konkrét számokat illeti, 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2020. november 23. 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

AUSZTRIA 

Erdélybe 1.184.000, a Felvidékre 400.000, a Vajdaságba 250.000, Kárpátaljára 150.000, Horvátországba 10.000, a Muravidékre 

pedig 6000 darab maszk került ezen a módon…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság megszervezte a Tribün előadást 

2020. november 14. a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság megszervezte a Tribün e hónapi előadást, 

amelynek az Ady Endre Magyar Kultúrkör a társszervezője és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa a támogatója. Az előadás 

ez alkalommal „online“ könyvbemutató volt: „Bognár András - A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a 

legrégibb időktől máig” Előadók voltak: Dr. sc. Kocsis Károly, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, az MTA Elnökség tagja. Dr. sc. Sokcsevits Dénes, történész, a 2020-ban 

alapított RUBIKON Intézet munkatársa, a délszláv történelem kutatóinak magyarországi doyenje…” Forrás: 

MagyarokZagrabban/FB.com: teljes cikk > 

 

A nemzetiségi csoportok finanszírozása: Négy helyett nyolc millió euró 

A közösség minden eddiginél fontosabb a koronaválságban, de kohézióra van szükség az etnikai csoportok területén is. Ausztriában 

a hat elismert etnikai csoport, a burgenlandi horvátok, a karintiai szlovének, a magyarok, a csehek és a szlovákok, valamint a romák 

évszázadok óta osztrák területen élnek, és ezért identitásunk részét képezik. Ez a közös jellemző most a nemzeti kisebbségek 

költségvetését is figyelembe veszi – mondta az ÖVP nemzeti kisebbségi szóvivője Nikolaus Berlakovich a Nemzeti Tanács plenáris 

ülésén a költségvetési vita alkalmából…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Segít és fejleszt a 30 éves Népfőiskola 

Online nyelvtanfolyamokkal és korrepetálással segíti az otthonról dolgozókat és tanulókat a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája. 

A távoktatás lehetősége népszerűvé tette a továbbképzéseket, a jubileumi ünnepséget azonban el kellett halasztania az egyesületnek. 

Ezt tapasztalják a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájánál is, amelynek ősszel indított magyar nyelvi kurzusai iránt egyre nagyobb 

az érdeklődés. Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának elnöke: A tanulók köre igen vegyes: az Ausztriában élők 

mellett van olyan osztrák diák is, aki Magyarországon él, és a felsőőri intézmény segítségével szeretne magyarul tanulni…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Képes-hangoskönyv a magyar színtársulattól 

Különleges kiadvánnyal készül az ünnepekre a Svung Bécsi Magyar Színkör. A társulat vezetőjének 12 versét művészi képek 

kíséretében nyújtják át az érdeklődőknek, akik a történeteket meg is hallgathatják. A „Tizenkét Hónap“ című gyűjtemény képeit 

Bajka Kinga Csengele készítette, aki a színjátszás mellet képzőművészettel is foglalkozik. Pohl Balázs, a Svung Bécsi Magyar 

Színkör vezetője a kiadványról és a társulat helyzetéről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Eurostat: Románia az utolsó helyen áll Európában a közalkalmazottak számaránya és bérezése terén 

Románia az utolsó helyen áll Európában a közalkalmazottak számaránya és bérezése terén – derül ki az Eurostat adataiból. A 

közszféra alkalmazottainak részaránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva jelentősen eltér az EU-28 országaiban: a 

legalacsonyabb Romániában (17,8 százalék), a legmagasabb pedig Svédországban (35,4 százalék) – derül ki egy tanulmányból, 

amelyre a Hotnews hívta fel a figyelmet. Az értekezés szerzője, Emilia Herman marosvásárhelyi közgazdász, egyetemi tanár három 

mutatót használva vizsgálja az állami szektor szerepét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Ezek „Románia” legértékesebb vállalatai 2020-ban 

Még a koronavírus-járvány ellenére is 4,3%-kal, 33,8 milliárd euróra (164,6 milliárd lej) nőtt Románia 10 legértékesebb vállalatának 

összesített értéke - írja a partnereivel végzett számításai alapján a Ziarul Financiar gazdasági lap. Bár a legnagyobbak összesített 

értéke nőtt, több vállalatot is látványosan negatívan érintett a járvány. Az Automobile Dacia és a Globlalworth például meglepetésre 

rá sem fért az idei top 10-es listára, helyettük a járványhelyzetből alapvetően profitálni tudó Kaufland Románia és a Dante 

International (eMAG) lépet fel az elitklubba, amelyben energetikai, kereskedelmi vállalatok, bankok, IT és telekom cégek foglalnak 

helyet…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

https://kepesujsag.com/tizezer-vedomaszk-a-hmdk-nak/
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Jön a betétdíj: 50 banit kell majd fizetni a visszaváltható üvegért, aludobozért vagy pillepalackért 

Hamarosan vissza lehet majd vinni a boltokba az újrahasznosítható vizes, sörös vagy üdítős üvegeket, mint ahogy a pillepalackokat 

és az aludobozokat is, cserébe viszont vásárláskor betétdíjat kell fizeti. A betétdíj alkalmazása, és a palackok, aludobozok 

visszaváltása minden üzlet számára kötelező lesz, legyen az hipermarket vagy sarki kisbolt. Utóbbiak esetében viszont 

meghatároznak egy adott mennyiséget, amelyet be kell gyűjteniük, hogy ne akadályozza tevékenységüket a visszaváltott palackok, 

dobozok tengere. A begyűjtés lehet kézi, de a boltok alkalmazhatnak automata rendszereket is. A kormányhatározat 2021. január 

elsején lép hatályba, és előírja, hogy egy év alatt építsék ki a rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúrát. A visszaváltás a 

tervek szerint 2022. áprilisától rajtol…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Bizalmatlanságot szül a kiszámíthatatlanság: Március óta huszonhétszer változott az adótörvénykönyv  

Huszonhét alkalommal módosult Romániában az adótörvénykönyv, amióta begyűrűzött az országba a koronavírus-világjárvány, és 

március 17-étől elrendelték a szükségállapotot – számolta össze László adószakértő. Meglátása szerint a kiszámíthatatlanság, a 

bizonytalanság csökkenti a mentőcsomagok hatékonyságát, és elriasztja a külföldi befektetőket. Mint a Krónika megkeresésére 

rámutatott, csak az elmúlt két hétben négyszer változott az adótörvénykönyv. A március közepe óta kieszközölt módosítások 

általában a gazdasági mentőcsomag részét képezték, de a különben hasznos intézkedések szépséghibája, hogy nem voltak 

kiszámíthatóak, részletezte Debreczeni László. Arra is kitért, hogy a kiszámíthatatlanságnak hosszú távú következményei is vannak, 

hiszen elriasztja a külföldi befektetőket…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: A román gazdaság 2022 derekán érheti el a járvány előtti szintet 

Románia gazdasága valamikor 2022 derekán lehet képes arra, hogy elérje a járvány előtti szintet. A sima V-alakú kilábalásról szóló 

becslések viszont nem azzal kalkuláltak, hogy már novemberben elérjük a napi 10 ezres esetszámot, így a negyedik negyedévben 

inkább egy W-formájú kilábalás irányába kezdünk elmozdulni - mondta el a Pénzcsinálóknak dr. Szász Levente, az MTA külső 

köztestületének tagja, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatért felelős dékánhelyettese, a COVID-

19 – Romanian Economic Impact Monitor kutatási projekt vezetője. A kutatási projektről korábban említést tettünk. A kutatócsapat 

tagjai Bálint Csaba (a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja, a BBTE társult oktatója), Csala Dénes (a Lancaster 

University adjunktusa, a BBTE társult oktatója), Csíki Ottó (a BBTE doktori hallgatója), Nagy Bálint Zsolt az MTA külső 

köztestületének tagja (a BBTE docense), valamint Rácz Béla-Gergely (a BBTE adjunktusa). […] A vállalatoknak azért is nehéz a 

dolguk, mert alapvetően a járvány terjedésétől, illetve a hatósági intézkedésektől függnek ezek a döntések. Annyit viszont már most 

kijelenthetünk, hogy a román gazdaság nem bírna meg még egy teljes leállást…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Egyetemi kórház és kutatóközpont épülhet Marosvásárhelyen 

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem vezetősége egy 

nagylélegzetű beruházásra igényelt uniós pénzalapokat a Gyulafehérvári Központi Fejlesztési Ügynökségen keresztül. Az egyetem 

rektora, Leonard Azamfirei elmondta, hogy egyetemi tudományos és kutatási parkot szeretnének létrehozni, amelynek része lenne 

egy egyetemi kórház is. A rektor optimista, hogy kapnak az uniós pénzalapokból, hiszen az országból egyedüliként nyújtottak be 

ilyen pályázatot. Amazfirei szerint azért lenne fontos egy egyetemi klinikai kórház megépítése, mert lehetőséget biztosítana a orvosis 

és gyógyszerészetis diákoknak, de az asszisztenseknek is, hogy jól felszerelt kórházban részesüljenek gyakorlati oktatásban…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Egyelőre online tekinthető meg a kolozsvári egyetem 322 éves múltját bemutató tárlat 

A kolozsvári egyetem 322 éves múltját mutatja be a Város és az Akadémia című kiállítás, amelyet Daniel David, a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem rektora nyitott meg a Szabók bástyájában. A tárlat anyaga online megtekinthető, a járványügyi korlátozások 

feloldása után pedig személyesen is látogatható lesz. Kolozsváron 322 évvel ezelőtt, 1698. november 17-én nyitotta meg újra kapuit 

az Academia Claudiopolitana, az ország első egyetemi rangú intézménye, ennek a hagyománynak az emlékére a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem a Szabók bástyájában rendezte meg A Város és az Akadémia kiállítást. A tárlatot Daniel David rektor nyitotta 

meg a héten. Azért esett választásunk a Szabók bástyájára, mert a középkori építmény a királyi adománylevél által 1581-ben az 

Academia Claudiopolitanának adományozott környéken található…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Autista gyermekeket fejleszthetnek kutyaterápiával Nagyváradon 

Öt éve alakult meg a nagyváradi Bonitas Magyar Speciális Oktatási Központ, akkor még 1-es számú magyar speciális iskolaként 

Érmihályfalván. Az iskolát Oláh Andrea igazgató mutatta be korábban a Maszolnak. Egy érdekes, itthon rendhagyónak számító 

terápiás lehetőségről, a kutyaterápiáról Balogh Éva Zita pszichológus beszélt nekünk. […] A projektet kifejezetten az autistáknak 

írták, amelynek köszönhetően egy kanadai előadó tartott az autizmus modern módszereiről képzést. A Bonitastól öten vettek részt 

a kutyaterápiás képzésen, ők már be tudják vezetni a kutyát a napi tevékenységbe a gyerekekkel. Balogh Éva Zita egyébként 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/jon-a-betetdij-50-banit-kell-majd-fizetni-a-visszavalthato-uvegert-aludobozert-vagy-pillepalackert
https://kronikaonline.ro/gazdasag/bizalmatlansagot-szul-a-kiszamithatatlansag-marcius-ota-huszonhetszer-valtozott-az-adotorvenykonyv
https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20201119-szasz-levente-interju-koronavirus-gazdasagi-helyzet
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyetemi-korhaz-es-kutatokozpont-epulhet-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/kultura/egyelore-online-tekintheto-meg-a-kolozsvari-egyetem-322-eves-multjat-bemutato-tarlat


pszichológiát tanult, de a speciális oktatásban a Bonitas egyik óvodai csoportjában logopédusként és pszicho-pedagógusként 

dolgozik. „Fontosnak tartom a korai fejlesztést, azt, hogy korán felfedezzék, ha egy gyermek rendellenesen fejlődik. Arra biztatok 

minden szülőt, hogyha érzékeli a problémát, ne szégyellje, merjen kérdezni, mert akkor van rá esély, hogy normális iskolában 

kezdjen tanulni a gyerek, ha már két éves korban elkezdjük a fejlesztését…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Vallasek Júlia a Trianon-történetekről: az irodalom segíthet feloldani a traumát 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara AudMax Esték címmel szervezett őszi előadássorozatot. 

A hat online előadás a határ/határtalanság dilemmáival foglalkozik, és a Trianon-évfordulóhoz is kapcsolódik, az előadók pedig 

mindannyian határon túli magyar kutatók. Az első előadást a szlovákiai Mészáros András tartotta Irodalom és filozófia határán  

címmel, őt követte Balázs Imre József Tíz korszak az erdélyi magyar irodalomban című előadása, majd Vallasek Júlia következett 

„A térképen vonalat húzó ceruza” – Otthon, otthontalanság, határok megjelenése a Trianont tematizáló regényekben című 

prezentációjával. Vallasek Júlia, az MTA külső köztestületének tagja 13 szerző 16 regényét vizsgálta a két világháború közötti 

időszakban, arra keresve a választ, hogy mi a különbség a háború előtt és után szocializálódott emberek térképzetében, hogyan 

változtak a regényekben a szimbolikus terek, az otthon és az otthontalanság fogalma. Trianon 1990 után ismét előtérbe kerül a 

magyar regényekben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Angi István kolozsvári zeneesztéta 

Életének 87. évében elhunyt péntek reggel Kolozsváron Dr. Angi István zeneesztéta, zenekritikus, publicista, a kolozsvári Gheorghe 

Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzora. Angi István 1933-ban született a Kovászna megyei Ozsdolán. A kézdivásárhelyi 

mezőgazdasági szakiskola után a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban végzett, ahol tanári pályáját is megkezdte. 

Zene és affektivitás című értekezésével a moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett filozófiai doktorátust 1965-ben. 1967-től 

közölt publicisztikát zenei témában, 1970-ben esztétikatörténeti cikksorozata jelent meg az Utunkban, de írásait számos más 

folyóirat is közölte, többek között a Korunk és A Hét is. Külön kötetet szentelt a kolozsvári jelenkori zeneszerzők életművének 

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

Közös célért dolgozik az RMDSZ Nőszervezete az egyházi nőszövetségekkel 

Az RMDSZ Nőszervezetének kezdeményezésére hétfőn virtuális kerekasztal-beszélgetést tartottak az erdélyi magyar egyházak 

nőszövetségei vezetőivel az RMDSZ-es női vezetők. Az RMDSZ Nőszervezete a márciusban elindított Halljuk Egymást! telefonos 

szolgálatot, és a Segíts okosan! adománygyűjtő akciót ismertette, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a késő ősz és tél 

folyamán ezeknek a tevékenységeknek a további kiterjesztésére van szükség. A megbeszélésen részt vettek a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Bihar és Szatmár megyei katolikus nőszövetségek, az 

Evangélikus-Lutheránus, Unitárius és a Baptista Egyház nőszövetségeinek vezetői…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar állami kitüntetést kapott Pál-Antal Sándor történész 

A csíkszeredai főkonzulátuson vette át Pál-Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros az Áder János köztársasági elnök által 

az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetést péntek délelőtt – tájékoztat közleményében 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. […] Pál-Antal Sándor 1939. szeptember 26-án született Csíkkarcfalván. Számos műve 

alapmunkának számít. Kézikönyvként használják a történészek a Maros, Udvarhely, Háromszék és Csík 1848-49-es történéseire 

vonatkozó dokumentumköteteit, de az erdélyi 1956-os megtorlások adatait, a Maros megyei perek anyagát, az áldozatok névsorát 

szintén az ő gondozásában ismerhette meg a szakma…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Koszta Gabriella és E. Ferencz Judit kapta a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának műfordítói 

díjait 

Koszta Gabriella a románról magyar nyelvre, E. Ferencz Judit pedig a magyarról román nyelvre való fordításaiért kapta meg a 

Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának műfordítói különdíjait pénteken. Az esemény házigazdája, Markó Béla, úgy 

vélte, a műfordítói különdíj egyben a román-magyar kapcsolatépítés díjának is tekinthető, ugyanis kölcsönös érdek, hogy a két 

kultúra, a két irodalom intézményes kapcsolatát erősítsék…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kriterion Koszorúval tüntetik ki Korniss Péter fotográfust 

A csíkszeredai Kriterion Alapítvány, alapító elnökének, Domokos Gézának a kezdeményezésére, 1996-tól Kriterion Koszorúval 

jutalmazza azokat a személyiségeket, akik Erdély hírét vitték a nagyvilágba, akik munkásságukkal Európa és a világ szellemi 

áramlataiba kapcsolták az erdélyi magyarság szellemi értékeit. Az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a 2020. évi Kriterion 

Koszorút Korniss Péternek, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas magyar fotográfusnak ítéli 

oda. Korniss Péter Kolozsváron született 1937-ben. Munkássága az egyik leggazdagabb magyar fotográfiai életmű. Hírnevét a kelet-

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134520-turelmes-szofogado-autista-gyermekeket-fejleszthetnek-kutyaterapiaval-nagyvaradon
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135132-vallasek-julia-a-trianon-tortenetekr-l-az-irodalom-segithet-feloldani-a-traumat
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135181-elhunyt-angi-istvan-kolozsvari-zeneeszteta
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135125-kozos-celert-dolgozik-az-rmdsz-n-szervezete-az-egyhazi-n-szovetsegekkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/allami-kituntetesben-reszesult-pal-antal-sandor-erdelyi-magyar-tortenesz
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135215-koszta-gabriella-es-e-ferencz-judit-kapta-a-romaniai-iroszovetseg-marosvasarhelyi-fiokjanak-m-forditoi-dijait


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

európai – elsősorban erdélyi – paraszti életforma és kultúra fényképezésével alapozta meg. Az 1979 és 1988 között készült, A 

vendégmunkás című, egy ingázó munkás életét megörökítő sorozata a magyar fotográfia egyik mérföldkövének tekinthető…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Méhes György-díjak: Király Zoltánt és Sánta Miriámot díjazta az Erdélyi Magyar Írók Ligája 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája idén is, bár többszöri, a járvány miatti halasztás után, de kiosztja a tavalyi évben megjelent köteteket 

jutalmazó Méhes György nevét viselő díjait. Az idén, Király Zoltán József Attila díjas költő az Orpheusz Kiadó gondozásában 

megjelent, Lassú című, válogatott és új verseket tartalmazó kötetét jutalmazta. A Méhes György-debütdíjat Sánta Miriám nyerte el 

Hétfőn meghalsz című, az Erdélyi Híradó és a Fiatal Írók Szövetsége kiadásában megjelent verseskötetéért. A fiatal költőt Horváth 

Benji, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat szerkesztője méltatta…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

A járvány a munkaerőpiacot sem kíméli 

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legfrissebb felmérése szerint októberben a gazdaságilag aktív lakosság 8,1 

százalékának nem volt munkája. Az ÚPSVR adatai szerint a munkára fogható állástalanok aránya a februári 5 százalékkal szemben 

a járvány okozta gazdasági nehézségek miatt már áprilisra 6,7 százalékra ugrott, és júliusban 7,7 százalékkal tetőzött. Az azóta eltelt 

három hónapban folyamatos csökkenést mértek…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az oktatási tárca ezer videotanórát tartalmazó adatbázist hoz létre az iskolásoknak 

Az iskolabezárások idején az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium (MŠVVaŠ) egy olyan projektet indít, amely 

segítségül fog szolgálni a tanulóknak és tanáraiknak a távoktatásban. Az EDU TV rövid videóra vett tanórák adatbázisa lesz, amelyet 

az alapiskolások használhatnak majd. A projektről a pénteki sajtótájékoztatóján beszélt Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi 

miniszter. „Máig 180 videó készült el” – mondta a tárcavezető. Hozzátette: a videók az alapiskolák 6-9. évfolyamainak szlovák 

nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz és polgári nevelés tantárgyait érintik. A miniszter elmondása szerint 

az adatbázisban fokozatosan hangfelvételek is meg fognak jelenni a vak tanulók számára, jelnyelven tartott tanórák a siketek 

számára, és a nemzeti kisebbségek nyelvén, azaz magyarul, ruszinul és roma nyelven tartott tanórák sem maradnak el…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

MKP-s lehet a közös magyar párt elnöke?  

Az MKP vezetője, Forró Krisztián szerint, a Híddal és az Összefogással folytatott egyesülési tárgyalásokon az utóbbi két pártnak 

nem volt ellenére, hogy a közös politikai szubjektum elnökét az MKP adja. A Híd vezetője, Sólymos László szerint nem ezen múlik 

az egyezség, az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs pedig úgy nyilatkozott, nem a pozíciók elosztása a fontos. A három párt vezetői 

még augusztusban írtak alá egy szándéknyilatkozatot az egyesülésről. Forró ezzel kapcsolatban azt mondta, tíz éves árkokat kell 

betemetni, amire időre van szükség…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Jubileumi esztendőhöz érkezett a Legere irodalmi verseny 

Tízedik versenyévfolyamához étkezett a Legere irodalmi verseny, melynek idei témája Márai Sándor és Szabó Lőrinc művei. A 

Füleki Gimnázium diákjai a kezdetektől bekapcsolódnak a megmérettetésbe. A kerek évforduló kapcsán a szervezőket és a füleki 

nevezőket kérdeztük. A szervezők részéről N. Tóth Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Petres Csizmadia Gabriella 

irodalomtörténész, egyetemi oktató mindketten az MTA külső köztestületének tagjai, és Brutovszky Gabriella irodalomtörténész, 

egyetemi oktató válaszolt. […] Az utóbbi években 25-28 háromtagú csapat regisztrált a Legerére, de volt olyan év is, amikor 47 

csapat kapcsolódott be, ami közel 200 résztvevőt jelentett…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Az Egyesült Államok 4 millió dollárt ad Ukrajnának határainak védelmére 

„Segítségnyújtás ott, ahol szükség van rá: az USA az Exportellenőrzési és Határbiztonsági Program keretein belül 4 millió dolláros 

támogatásról számolt be, melyet a Mariupolban és Bergyanszkban működő tengerészeti védelemnek ad át. Az új felszerelés segít a 

tengerészőrségnek abban, hogy éjjel-nappal képes legyen elhárítani az Azovi-tenger felől érkező támadásokat” – közölte az Egyesült 

Államok kijevi nagykövetsége…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135121-kriterion-koszoruval-tuntetik-ki-korniss-peter-fotografust
https://multikult.transindex.ro/?hir=11654&az_emil_kisztotta_a_2020as_mehes_gyorgy_nagy_es_debutdijat
https://ujszo.com/kozelet/a-jarvany-a-munkaeropiacot-sem-kimeli
https://ujszo.com/kozelet/az-oktatasi-tarca-ezer-videotanorat-tartalmazo-adatbazist-hoz-letre-az-iskolasoknak
https://ujszo.com/kozelet/mkp-s-lehet-a-kozos-magyar-part-elnoke
https://ma7.sk/tajaink/jubileumi-esztendohoz-erkezett-a-legere-irodalmi-verseny
http://economic.karpat.in.ua/?p=8297&lang=hu


SZERBIA/VAJDASÁG 

Felmérés: Kárpátalján nincs szeparatizmus, az itt élők toleránsak egymással szemben 

Nem áll fenn a szeparatizmus veszélye Kárpátalján, a kettős állampolgárság intézményét a többségi ukrán nemzethez tartozók 

kevésbé, a nemzetiségiek jobban támogatják, emellett magas a régióban a tolerancia a más nemzetiségűek iránt – derült ki egy 

felmérésből, amelyet az Ilka Kucseriva Alapítvány a Politikai Szociológiai Központtal közösen végzett, és amelynek eredményét 

az alapítvány egyik elemzője, Andrij Szuharina ismertette egy kerekasztal-beszélgetésen az UNIAN csütörtöki beszámolója szerint. 

A felmérést ezer fő részvételével készítették, ezeket két egyenlő, ötszáz tagú csoportra osztották. Az elsőbe véletlenszerűen 

választottak ukrán állampolgárokat Kárpátalja megye hat városából és 15 kisebb településéről, a másik csoportba viszont 

reprezentatív alapon nemzeti kisebbséghez tartozókat kérdeztek, mégpedig 300 magyart, továbbá kétszáz román, szlovák, illetve 

roma nemzetiségűt. […] “Önmagában ez nem jelenti a szeparatizmus veszélyét, de folyamatosan szem előtt kell ezt tartani, ha nem 

akarjunk, hogy egyszer szembe kelljen néznünk ezzel, mint problémával” – jegyezte meg. […] Negatív érzelmeket leginkább csak 

az oroszokkal – ami a háborúval magyarázható – és a romákkal szemben éreznek. Az ellenszenv mértéke azonban még ezen etnikai 

csoportokkal szemben sem haladja meg a 13 százalékot…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A málenkij robot áldozataira emlékeztünk 

Beregszászban a Széna téren található emlékműnél helyezték el koszorúikat és tették tiszteletüket a megjelentek azok előtt, akiket 

76 évvel ezelőtt, úgynevezett háromnapos helyreállító munka címen hurcoltak el, s akik közül sokuknak ez jelentette az utolsó 

„három napot”. Idén a karantén korlátozások miatt a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében csendes koszorúzással emlékeztek 

meg az elhurcolt férfiakról november 19-én. […] Hasonlóan a beregszászi megemlékezéshez november 19-én Szolyván is szűk 

körű csendes koszorúzással és főhajtással emlékeztek meg az 1944 novemberében elhurcolt ártatlan áldozatokról a Szolyvai 

Emlékparkban. […] A sztálini táborokba elhurcoltakra emlékeztek Ungváron. […]Bátyún Bimba Csilla, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Bátyúi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket a megemlékezésen…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Beregszászban  

Magas rangú magyar állami kitüntetéseket adtak át Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy termében. A szűk körű 

átadóünnepségen olyan kárpátaljai személyek kaptak kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől, akik munkájukkal és 

munkásságukkal hozzájárultak a kárpátaljai magyarság megmaradásához…” Forrás: Karpataljalap.net: 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 > 

Videó: Trianon 100 – A magyar nyelv 100 éve a határon túl – tárcaműsor 

Mi jellemzi a Vajdaságban élő magyarok nyelvét? Különbözik a Magyarországon vagy más, határon túli régióban élőkétől? 

Gazdagabb? Szegényebb? Vagy csak másmilyen? Kell-e változtatni, javítani? Milyen hatások érik, és meddig maradhat meg? 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ a felkért szakmabeliek segítségével. A beszélgetés résztvevői az MTA külső köztestületének 

tagjai, Katona Edit, egyetemi tanár, nyelvész és Bene Annamária, egyetemi tanár, nyelvtudományi szakemberek…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Néptánc oktató képzést indított a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

Az Így kell járni... elnevezésű képzés öt szemeszteren, azaz két és fél éven át tart. A résztvevők átfogó ismereteket szerezhetnek a 

népi kultúra terén, a táncoktatás mellett a viseletek helyes kiválasztásáról, de a hagyományok és a 21. századi technikai lehetőségek 

https://kiszo.net/2020/11/20/felmeres-karpataljan-nincs-szeparatizmus-az-itt-elok-toleransak-egymassal-szemben/
https://karpataljalap.net/2020/11/19/malenkij-robot-aldozataira-emlekeztunk
https://kiszo.net/2020/11/21/hosok-voltak-rendhagyo-megemlekezes-szolyvan/
https://karpataljalap.net/2020/11/22/sztalini-taborokba-elhurcoltakra-emlekeztek-ungvaron
http://life.karpat.in.ua/?p=37033&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/18/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-beregszaszban
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megeml%C3%A9kez%C3%A9s-szabadk%C3%A1n_1180353.html
https://pannonrtv.com/tv/alkalmi-musorok/trianon-100-magyar-nyelv-100-eve-hataron-tul


kapcsolatáról is.Dr. Varga Sándor néprajzkutató, SZTE, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék: Próbálom azt megvilágítani, 

hogy a néprajzi gondolkodás miben másabb, mint a tudományos gondolkodás…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Könyvbemutató a VMPE közgyűlésén 

Továbbképzéssel egybekötött éves közgyűlést szervezett a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Az újvidéki Apáczai 

Diákotthon fiúkollégiumában megrendezett eseményen mintegy 28 pedagógus vett részt. A közgyűlésen a digitális oktatás kapcsán 

felmerülő kérdésekre keresték a válaszokat a pedagógusok. […] Bemutatták a Séta a Delibláti-homokpusztában című könyvet, 

amely Lukács Sándor, Lukács Attila és Lukács Zsolt természetfotóit tartalmazza…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Dr. Pfeiffer Attilával 

Pfeiffer Attila az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán asszisztens. Viszonylag fiatalon, harminckét éves korára szerezte 

meg a doktori címet, disszertációját szeptemberben védte meg. Tanulmányai során történelemtanárként dolgozott, előbb a 

nemesmiliticsi általános iskolában, majd a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban tanított, hat éve pedig tanársegédként 

dolgozik az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem Tanszékén, az újkori katedrán. […] A doktori 

munkámmal Bács történetét a késő középkortól az Oszmán Császárság hanyatlásáig dolgoztam fel. Tanáraim szerint ez egy 

lehetetlen küldetés volt, mert két korszakot kellett összekötni, a középkori magyar történelmet és az oszmán hódoltság alatti 

Magyarország történetét…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Múltidéző: Than Károly Antal az óbecsei születésű kémikus 

Felmenői a XVI. században kerültek Elzászból Magyarországra. Than Károly a jómódú mérnök, majd tiszttartó apáti Than János 

óbecsei királyi pénztárnok 11 gyermeke közül kilencedikként látta meg a napvilágot 1834. december 20-án. Károly tanulmányait 

1848-ban egy időre megszakítja, ugyanis családjánál volt beszállásolva Böhm Vilmos tüzérszázados, akinek az ösztönzésére 

„buzgón látogatta a tüzériskola előadásait, s annyira megkedvelte a tüzérséget, hogy az akkori általános lelkesedés mellett, kivált 

miután idősebb testvérei már mind beléptek a magyar hadseregbe, szüleinek ellenzése daczára is elhatározta, hogy honvédtüzérré 

lesz.” […] 1858. július 23-án doktorált a bécsi egyetemen. Than Károly igazi iskolateremtő tudós volt. Egyetemi tanári működése 

meghatározó jelentőségű. Megreformálta a kémia tanításának módszerét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Felújították a kúlai Szent György-plébániatemplomot 

Felújították a kúlai Szent György-plébániatemplomot. A tetőszerkezetet renoválták, tatarozták a tavaly nyáron egy viharban 

megsérült Szentháromság-szobrot, újrameszelték az épületet. A munkálatok megvalósítását a magyar kormány támogatta. A 250 

éves templomban ma hálaadó szentmisét tartottak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 

https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%ADgy-kell-j%C3%A1rni..._1181357.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozgyulest-tartott-vmpe
https://hetnap.rs/cikk/A-tortenelem-feher-foltjait-kutatja-33531.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4463/mellekletek_kilato/230198/Than-K%C3%A1roly-Antal-az-%C3%B3becsei-sz%C3%BClet%C3%A9s%C5%B1-k%C3%A9mikus-nyelvzseni-volt.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felujitottak-kulai-szent-gyorgy-plebaniatemplomot

