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Szobor- és emlékpark avató Szentgericén 

Szeptember 25-én került sor Szentgericén a Jakab Elek 1848–49-es emlékpark avató ünnepségére. Jakab Elek történész, levéltáros, 

jogász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját Erdély újkori történetére és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik 

mindmáig jelentőssé. [...] Az istentiszteleti szolgálatot Solymosi Alpár, a Székelyudvarhelyi Egyházkör esperese végezte, az 

énekvezéri teendőket Sánta-Boros József énekvezér látta el. Ezt követően két előadás hangzott el. Molnár Lehel, a Magyar Unitárius 

Egyház főlevéltárosa és Buksa Ferenc rigmányi református lelkész, családfakutató részéről. […] A szobrot Rácz Norbert Zsolt a 

Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Percze László, Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusának konzula, dr. Morvai Tünde, a 

Magyar Tudományos Akadémia osztályvezetője, […] leplezte le...” Forrás: Unitarius.org: teljes cikk > 

Tanulmány: A területiség elvének gazdasági hatásai: Bizonyítékok Erdélyből, Románia 

Csata Zsombor, az MTA külső köztestületének tagja, az ELKH Kisebbségkutató Intézetének munkatársa és szerzőtársai tanulmánya 

a Language Problems and Language Planning c. folyóirat 2021/2. számában jelent meg (IF: 0,517). A „The economic effects of the 

territoriality principle: Evidence from Transylvania, Romania” címet viselő, angol nyelvű írás elérhető…” Forrás: Elkh.hu: teljes 

cikk > 

 

Beregszászban tárgyalt az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa 

Beregszászba látogatott Kairat Abdrakhmanov, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet nemzeti kisebbségi főbiztosa, 

ahol Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere fogadta – olvasható a kistérségi vezető közösségi oldalán. Az EBESZ 

nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó főbiztosával oktatási és kulturális kérdéseket boncolgattak, valamint az egészségügyi 

ellátás szintjéről és folyamatairól is tárgyaltak a Beregszászi kistérség vonatkozásában…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Ünnepi műsor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak emlékére 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete a beregardói Perényi-kastély kertjében tartotta 

ünnepi megemlékezését, hiszen 1783. november 18-án ezen a helyen született báró Perényi Zsigmond főispán, aki szintén 

mártírhalált halt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követő napokban…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kárpátaljai kóstoló – könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán 

Pákozdi Judit Kárpátaljai kóstoló című könyvét mutatták be október 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

Pákozdi Judit gasztronómiai újságíró elmondta, hogy hosszú évek munkája ez a könyv. A vidékre jellemző ételek receptjei kaptak 

benne helyet. Véleménye szerint nagyon racionális, konyha közeli, jóízű, praktikus és befogadó a kárpátaljai konyha. […] Kész 

Margit néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja elmondta, hogy a kárpátaljai hagyományos konyha egy értéket képvisel. 

Elődeink megtermelték a hozzávalókat, idény zöldségekből és egészségesen készítették el ételeiket…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk > 

 

Ősi kincsre bukkantak Ausztriában 

Háromezer éves aranykincset fedeztek fel a Bécs közelében lévő Ebreichsdorfban. A leletet "európai szintű jelentősége" miatt a 

műemlékvédelmi hatóság védelem alá helyezte - közölte csütörtökön az osztrák vasúttársaság (ÖBB). Az ásatást a pottendorfi 

vasútvonal Bécs Meidling kerületéből Bécsújhely irányába történő kétvágányú bővítése miatt kezdték. A tervek szerint a vonalat 

2023 végéig fejezik be. Christoph Bazil, a hatóság elnöke elmondta: az időszámítás előtt 1000 körüli időkből származó kincsek 

között aranytálak, aranyspirálok és arannyal átszőtt szövetek maradványai is találhatók…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. október 7. 

 

 

20 

20 

 

https://unitarius.org/szobor-es-emlekparkavato-szentgericen/
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2021/09/the-economic-effects-of-the-territoriality-principle
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2021/09/the-economic-effects-of-the-territoriality-principle
https://kiszo.net/2021/10/02/beregszaszban-targyalt-az-ebesz-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosa/
https://karpataljalap.net/2021/10/07/unnepi-musor-az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-vertanuinak-emlekere
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/karpataljai-kostolo-konyvbemutato-a-rakoczi-foiskolan/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/karpataljai-kostolo-konyvbemutato-a-rakoczi-foiskolan/
https://parameter.sk/osi-kincsre-bukkantak-ausztriaban


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

Kötet: Arcok, történetek a régmúltból 

„A régi Pulya – történetekben és képekben“ címmel szerkeszt emlékkönyvet Karal Viola, Felsőpulyán élő magyar zenetanár és 

képzőművész. A kötetben főképp a magyarlakta Középpulyán történt eseményeket, történeteket, anekdotákat dolgozott fel férje, 

Karal Frigyes emlékei alapján. Az előkészületben lévő könyvből megtudhatjuk, milyen volt Középpulya a régi időkben. 

Olvashatunk a Rohonczy-család egykori kastélyáról és majorságáról, a templomról, a kórházról. Emellett a régi paraszti életről, a 

falusi közösségekről, mesterségekről és a híres-hírhedt emberekről is találhatunk régóta mesélt történeteket. Karal Viola a készülő 

könyv történeteiről és a gyűjtés folyamatáról mesél…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Magyarul is megjelent Lehár Antal naplója 

A Lehár Antal emlékév keretében konferenciát és könyvbemutatót tartottak a szombathelyi Őrvidékházban, szeptember 28-án, 

kedden. A kötetben először olvasható magyar nyelven Lehár Antal naplója a császári és királyi 106-os gyalogezredről. A könyv 

létrejöttében az alsóőri UMIZ is szerepet vállalt. A „Csak egy hűséges szolgája urának“ című kötet báró Lehár Antal tábornok 

naplója mellett életútját, katonai tevékenységét és kitüntetéseit is tartalmazza. A könyv egy határon átnyúló együttműködés 

keretében jött létre. Kelemen László, az alsóőri UMIZ vezetője a könyvről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Magyar kortárs írónő felolvasóestje Bécsben 

Az Alte Schmiede Művészeti Egyesület meghívására szeptember 27-én, a bécsi közönség Bán Zsófia, író 2020-ban németül is 

megjelent, Lehet lélegezni! / Weiter atmen című kötetét ismerhette meg. Az eseményen a szerző történetei mellett egyéni 

stílusjegyeit is közelebb hozta a közönséghez. Bán Zsófia író a kötetről és a bécsi meghívásról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

Podcast: Magyar témanap a Bécsi Egyetemen 

A Bécsi Egyetem finnugor tanszékén magyar témanapokat tartanak: „Elgondolni az elképzelhetetlent“ címmel. Október 7-8 között 

számos vendég tart előadást a tanszéken. De filmvetítés is lesz, ahol Enyedi Ildikó „Testről és lélekről“ című, Arany Medve díjas 

alkotását mutatják be, és a rendező online csatlakozik a közönséghez. A rendezvény nem szigorúan vett tudományos rendezvény, 

sokkal inkább a tanszéket népszerűsítő program. Így a két napos esemény munkanyelve a német lesz. Hárs Endre a tanszék 

vendégtanára, egyetemi oktató a programokról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Videó: Időszerű nemzetiségi kérdések 

A Súlypont című adásban Horváth Ferenccel, a muravidéki magyarok csúcsszervezetének elnökével az időszerű nemzetiségi 

kérdésekről beszélgetünk. […] A magyar nemzeti közösség nyitott projektjei, programjai, kapcsolat rendszere, a nyelv használata a 

gyakorlatban…” Forrás: Rtvsi.slo: teljes cikk > 

Az aradi vértanúkra emlékezünk 

A nemzeti gyásznapon a muravidéki magyarság a Lendvai Zsinagógában tartott megemlékezést, ahol a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet (MNMI) szervezésében Pisnjak Atilla művészettörténész mutatta be a Zala György alkotta magyar Golgota-

emlékhelyet, az aradi Szabadság-szobrot. A megemlékezés előtt a lendvai Szentháromság-kápolnánál megkoszorúzták Ráth. N. 

János 1848/49-es honvédszázados sírját is.  Hagyományosan Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége és a ljubljanai József Attila 

Magyar Kultúregyesület is megemlékezést tart az aradi vértanúk napja alkalmából…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: A Szlovén Szlavisták Egyesületének idei kongresszusa, és kerekasztal a magyar kultúra ismertségéről 

A Szlovén Szlavisták Egyesülete idei kongresszusának Szentgotthárd és Moravske Toplice adott otthont, amelynek társszervezője 

volt a Magyarországi Szlovének Szövetsége, valamint A Muravidéki, a Rábavidéki és a Prlekiai Szlavisták Egyesülete. Az évente 

megszervezett szlovén szlavista kongresszusnak minden alkalommal egy-egy meghatározott témája van. Idén a szlovén nyelvnek a 

szláv nyelvek közötti elhelyezkedését taglalták az előadók, de ugyanakkor nagyító alá vették a területet, ahol a nyelvhasználat jelen 

van. A kongresszus keretében kerekasztalt szerveztek, amelynek témája a magyar nyelv, az irodalom és a kultúra ismertsége volt. 

[…] Rudaš Jutka, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezetője, az MTA külső köztestületének 

tagja „A magyar próza fejlődése az 1960-as évektől napjainkig” című előadásában a szlovén nyelve lefordított magyar irodalmi 

remekművekre összpontosított, elsősorban Esterházy Péter, Nádas Péter és Krasznahorkai László regényeire. […] A két évvel 

ezelőtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Akadémiai Kiadó együttműködésében napvilágot látott magyar–szlovén digitális 

nagyszótárt Lukácsné Bajzek Mária, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének docense, a szótár főszerkesztője mutatta be. 

Előadott továbbá…” Forrás: Rtvsi.slo: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3123728/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3123835/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3123721/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3123721/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3124639/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tezisce-sulypont/174807776
https://nepujsag.net/horizont/11199-az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAkra-eml%C3%A9kez%C3%BCnk-2.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-szloven-nyelv-a-szlav-nyelvek-koezoett/596026
https://nepujsag.net/horizont/11203-a-magyar-kapcsolatokr%C3%B3l-is-sz%C3%B3ltak%20-%20%20.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

HORVÁTORSZÁG 

Podcast: Dr. Varga József: A lendvai vár kapitánya című könyvének kevésbé ismert kifejezéseiről 

Dr. Varga József nyugalmazott nyelvész, az MTA köztestületének külső tagja A lendvai vár kapitánya című ifjúsági regényének 

Csonka-dombi csata című fejezetéből válogatott ki kevésbé ismert kifejezéseket, és értelmezte azokat…” Forrás: Rtvsi.slo: teljes 

cikk > 

Múltidéző: SLO30: A közigazgatási, önkormányzati rendszer átalakítása 

Az önálló szlovén állam egyik első nagyobb feladata az államigazgatási, közigazgatási, helyi önkormányzati rendszer átalakítása 

volt. Annak ellenére, hogy még a ’90-es évek előtt voltak tervek és ötletek arra, hogyan történjen a modellváltás, közel öt évre volt 

szükség, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Könyvbemutató Zágrábban és Fiumében 

Egy közép-európai város és kikötő a hatalmi érdekek metszéspontjában címmel dr. Juhász Imre magyar alkotmánybíró, az ELTE 

Jogi Karának docense tartott könyvbemutatóval egybekötött előadást Zágrábban, majd Rijekában (Fiumében) a múlt héten. A 

zágrábi bemutatót a Liszt Intézet a Rijekai Egyetem Magyar Nyelvi Lektorátusával közösen, az Ady Endre Magyar Kultúrkör 

Magyar Tribün programja keretében valósította meg. A fiumei rendezvény a HMDK Tengermelléki-fennsíki Megyei Egyesülete, a 

Rijekai Egyetem Magyar Nyelvi Lektorátusa és a szóban forgó megye magyar kisebbségi képviselője közös szervezésében jött 

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

Videó: Megtartották a Merki Ferenc Anyanyelvápoló Szemlét 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) szervezésében múlt szerdán került sor a Merki Ferenc Anyanyelvápoló 

Szemlére a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban. Merki Ferenc, a „tanító bácsi”, az iskolaigazgató, az egykori HMSZ elnöke 

tanügyi tanácsosként 1967-ben kezdte szervezni az ún. anyanyelvápolást Horvátországban, külön hangsúlyt fektetve a 

szórványvidékre. Halála után, egészen a 91-es háború kezdetéig az évente megrendezett anyanyelvápoló szemle az ő nevét viselte. 

A HMPF két évtizede szervezi a Merki Ferenc Anyanyelvápoló Szemlét, amelyeken a fakultatív magyarórákat látogató tanulók 

vesznek részt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Megnövelték a közoktatásban az ösztöndíjak összegét, azonban felemelték a küszöböt is 

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a kabinet ülése után elmondta, a határozat értelmében a teljesítmény-ösztöndíj minimális összege 

a jelenlegi 100 lejről 500 lejre nő, az érdemösztöndíjé pedig 100 lejről 200 lejre emelkedik. Az új szabályozás szerint ugyanakkor 

ezeket a 9,50-nél nagyobb félévi átlagot elért tanulók kaphatják meg. Eddig a 8,50-es átlag volt az alsó határ. "Az online tanítás, 

illetve a félévi dolgozatok elmaradása miatt az eredmények nagymértékben torzultak, így a 2020-2021-es tanévre a romániai diákok 

50%-a érdemi ösztöndíjra lett volna jogosult" - magyarázta Cîmpeanu...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Murádin János Kristóf: Arculcsapás a maradék szász közösségnek Klaus Iohannis Trianon-kijelentése 

Iohannis egy aacheni fórumon beszélt a hétvégén, amelyet követően ünnepélyes ceremónián átnyújtották neki a Nemzetközi Károly-

díjat. A hallgatóság soraiból megkérdezték az államfőt, mi a véleménye „arról a szomszédról, akinek időnként Európa-ellenes 

megnyilvánulásai vannak, és amelyik megkérdőjelezi a trianoni határokat”. Bár nem nevezték meg, a kérdés nyilvánvalóan 

Magyarországra utalt. A szász származású Iohannis úgy felelt: őt is idegesítik a Trianonról szóló kijelentések. „Erdélyből 

származom, mi népszavazáson döntöttünk arról, hogy Romániához szeretnénk csatlakozni… […] Murádin János Kristóf történész, 

az MTA külső köztestületének tagja lapunk megkeresésére azt mondta, formailag helytálló ugyan a kijelentés, mivel az elnök 

minden bizonnyal a medgyesi szavazásra gondolt, az erdélyi szász közösség 1918-as megnyilvánulására, amikor az akkori román 

politikai vezetők, főleg az erdélyiek, Iuliu Maniuval az élen, fűt-fát megígértek a szász és a sváb közösségnek, amennyiben 

szavazataikkal erősítik meg, hogy Erdély szerintük is Románia része kell hogy legyen. Ezt meg is ígérték nekik – tudjuk, hogy ebből 

semmi nem lett. Formailag tehát rendben van ez a kijelentés, tartalmilag viszont már nem igazán...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Az aradi vértanúkra emlékezünk Erdély szerte 

Kopjafával állítottak emléket a hősies múltnak Váradlesen. […] Járványellenes intézkedések mellett emlékeztek meg a magyar 

forradalom és szabadságharc 172 évvel ezelőtt kivégzett tábornokairól Aradon. […] Passiójárással emlékeztek az aradi vértanúkra 

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/csonka-dombi-csata-1-resz/596452
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/nyelvmuvelo/csonka-dombi-csata-1-resz/596452
https://nepujsag.net/horizont/11212-slo30-a-k%C3%B6zigazgat%C3%A1si,-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati-rendszer-%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1sa.html
https://kepesujsag.com/konyvbemutato-zagrabban-es-fiumeben/
https://kepesujsag.com/megtartottak-a-merki-ferenc-anyanyelvapolo-szemlet/
https://kepesujsag.com/a-merki-ferenc-anyanyelvapolo-szemlere-erkeztek-a-diakok-kopacsra/
https://itthon.transindex.ro/?hir=65524&megnovelte_a_miniszterium_az_osztondijak_osszeget_azonban_felemelte_a_kuszobot_is_950re
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arculcsapas-a-maradek-szasz-kozossegnek-iohannis-kijelentese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arculcsapas-a-maradek-szasz-kozossegnek-iohannis-kijelentese


Székelyudvarhelyen. […] Csendes megemlékezés Csíkszeredában. […] A Postaréten az aradi vértanúkra emlékeztek. […] A 

sepsiszentgyörgyi megemlékezés. […] Az aradi vértanúk emléknapját 172 éve tartják, Kézdivásárhelyen...” Forrás: Erdon.ro: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > 

Társadalomkutató a székelyföldi oltásellenességről 

Az országos átlaghoz viszonyítva Székelyföldön rendkívül alacsony az átoltottsági arány, jelen pillanatban sem Hargita, sem 

Kovászna megyében nem éri el a 30 százalékot. Háromrészes sorozatunkban járványtani főorvossal, közegészségügyi igazgatóval 

és társadalomkutatóval kerestük a választ arra, hogy miért tartózkodnak a székelyföldi emberek az oltások beadásától. Második 

interjúalanyunk dr. Hubbes László-Attila, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi docense, 

társadalomkutató, az MTA külső köztestületének tagja. […] Beszélgetésünkben tisztáztuk, hogy a székelyföldi többség úgynevezett 

oltáspasszív.[…] Hubbes László-Attila szerint, ha a közvélemény szemében elkopott a tudomány hitelessége is, az azért van, mert 

ez is valamilyen hatalmi álláspontot képvisel. […] „Székelyföldön Klaus Iohannist eleve hiteltelen személynek tekintik, úgyhogy, 

ha nem is közvetlen módon, de ez is befolyásolhatja az oltáshoz való viszonyulásukat, nem feltétlenül azzal helyezkednek szembe, 

amit mond, hanem a személyével és a kormányzati, hivatalos államhatalmi szervekkel...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Jelentős fejlesztések BBTE-n 

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem három kiemelkedő projektjéről számolt be a nyilvánosságnak a Tánczos Barna 

kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős ügyvivő miniszterrel való közös tájékoztatón. Mi pedig ennek részletei mellett 

Markó Bálint rektorhelyettest a BBTE-n személyes jelenléttel történő oktatásról is kérdeztük. […] Az „intelligens infrastruktúra”, 

amely a kutatások mellett a hazai egészségügyi rendszer fejlesztését is szolgálja […] keretében létrehozzák az INSPIRE központot, 

amelyben olyan kutatási infrastruktúrát tudnak kialakítani, amelynek csúcseleme két nagy teljesítményű mágneses rezonancia 

készülék lesz: Az emberi vizsgálatokra is alkalmas géphez hasonlót keleten legközelebb Izraelben (és a Távol-Keleten) találhatunk, 

illetve tőlünk nyugatra is van „néhány” a Nyugat-Európai államok területén. A rektorhelyettes az egészségügyben használható 

készülék konkrét alkalmazási lehetőségeként említette az Alzheimer-kór és más agyi elváltozások felismerését...” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Lelki segítők hálózatépítő konferenciája 

A hétvégén tartották a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat idei hálózatépítő konferenciáját Kovásznán. Az 

Önazonosságunk forrásai címet viselő rendezvénysorozat összességében egy olyan kísérleti film megtekintéséről, elemzéséről, 

tovább gondolásáról szólt, mely a magyar nemzet lelkiállapotának feltárására vállalkozik. […] A konferencia csütörtök délben Jakab 

Hajnal Imola siménfalvi református lelkipásztor áhítatával kezdődött. Ezután Kovács Réka pszichológus, az MTA külső 

köztestületének tagja köszöntötte a jelenlévőket, bemutatva a konferencia meghívottjait. Az üdvözletek sorában elsőként a házigazda 

Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság elnöke, Kondor Ágota üzenete hangzott el, majd dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár 

Református Egyetem (KRE) Pszichológiai Intézet Továbbképző Központjának leköszönő vezetője arról mesélt, hogy milyen nagy 

eredmény, hogy 19 évvel ezelőtt Illyefalván létrejött a mentálhigiénés képzés, mely a „helyreállításról” szól. A köszöntők után két 

szakmai előadást hallhattak a jelenlévők: elsőként Buza Domonkos, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke tartott előadást 

„...és meséld el fiaidnak”– Az identitás narratív címmel, majd dr. Zseni Annamária pszichiáter, pszichoterapeuta Transzgenerációs 

traumák hatásai című értekezése következett. Este került sor a Buda Béla-díj átadására, majd minden régió bemutatkozott a plénum 

előtt...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Márton Evelint új regényéről kérdeztük 

Öt évnyi „viszonylagos” hallgatás után jelent meg Márton Evelin új regénye, Solea Minor címmel. A kötetben, ahogy korábbi 

írásaiban is, újra és újra megjelenik az elszigetelődés, az elmagányosodás, ugyanakkor az emberi összefogásban, 

összehangolódásban való hit is. […] Regényed, a Solea Minor olyan témát dolgoz fel, ami az utóbbi években számos megközelítést 

kapott, jelesül az emberiség, a Föld pusztulását és az esetleges túlélők sorsát egy gyökeresen megváltozott világban. Mennyire 

gondolod sötétnek, reménytelennek az ember, az emberiség jövőjét? […] Ez a téma – ha egyáltalán témának nevezhető, inkább 

örökzöld kérdésnek nevezném –, nem csak az utóbbi években, hanem mindig is foglalkoztatta az embert általában, ezen belül írókat, 

művészeket. […] A sziget, ahol a történet játszódik szimbolikájában utalhat az erdélyi, különösen a székelyföldi magyarság 

helyzetére is. Milyennek látod ezt a romániai magyar szigetet?...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: A Beszterce-Naszód megyei szórványmagyarság két kis bástya 

A Beszterce-Naszód megyei Magyardécsén és Vicén működő szórványkollégiumban élő gyerekeket látogattuk meg. […] Becski 

Évától tudunk meg pontosabb részleteket: azért, hogy a már gyereklétszámhiánnyal küszködő vicei iskolát megmentsék a bezárástól, 

néhány pedagógus 2007-ben létrehozta a Bástya Egyesületet. Aztán a környező mezőségi falvakból és Csángóföldről nehéz sorsú 

családok gyerekeit kezdték Vicére költöztetni, hogy a színtiszta település iskolája el ne sorvadjon. Nehezen indult be a rendszer, 
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hiszen ezeknek a gyermekeknek nemcsak iskola kellett, hanem bentlakás is, meleg étel, ruhanemű, jó szó és segítség a tanulásban. 

Hiszen a csángó gyerekek többsége úgy kerül ide ma is, hogy nem tud magyarul, és csak egy-két év múltán kezd törve magyarul is 

beszélni. […] Hasonló a helyzet a szomszédos völgyben fekvő Magyardécsén is, ott is megcsappant a diáklétszám, ezért oda is 

jutottak csángó és mezőségi gyerekek...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Véget ért a 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál 

Vasárnap esteéget ért az idei Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Marosvásárhely egyik legrégebbi és legnívósabb 

kulturális szemléjét a 29. alkalommal szervezték meg, kissé új formában és az eddigieknél korábbi időpontban, de végre 

hagyományos helyszínén, a Kultúrpalotában...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A jövőbe tekintenek a Romániai Magyar Közgazdász Társaság XXX. vándorgyűlésén 

Csíkszeredában szervezik meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság évi legjelentősebb szakmai rendezvényét, a XXX. 

Közgazdász Vándorgyűlést. A péntektől vasárnapig tartó esemény programjában a múlt felidézése mellett a jövőbe mutató 

előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők. […] Az idei Vándorgyűlés témája az Új egyensúly – 30 év – múlt és jövő. Megvitatják 

a román gazdaság jövőképességet/sikerességet elősegítő/meghatározó tényezőket. A konferencián öt plenáris előadáson és négy 

szekcióülésen több mint 30 hazai és nemzetközi szinten is ismert és elismert előadó osztja meg gondolatait a hallgatósággal...” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Felvidék-szerte az aradi vértanúkra emlékeztek 

A vértanúk emléke előtt több felvidéki városban és régióban is adóztak: Füleken, […] Komáromi megemlékezés: „őseinknek 

árnyékává zsugorodtunk, […] Pozsonyban, […] Csallóközben, […] Párkányban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

Kiállítás: Rákóczi 115 éve tért haza Kassára 

A Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc és társai hamvait 115 éve hozták haza Törökországból. Ebből az alkalomból rendezett 

kiállítást a kassai Henszlmann Imre Történeti Társaság a MaJel Központ FiguratiF Galériájában, melyet Kovács Ágnes igazgató 

nyitott meg, idézve a korabeli beszámolókat: „Nem temetés, hanem igazi diadalmenet volt, a minőben élő fejedelmek nem 

részesülhetnek, a holtak közül is csak azok, akiknek egykori dicsőségük már eszmeivé finomult. […] Halász György, a társaság 

elnöke ismertette a kiállítást, mely a hazahozatal századik évfordulójára készült. A 29 tabló négy csoportba osztható. […] 

Szakmailag Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár akkori munkatársa értékelte. Kiemelte, hogy a tárlat korba helyezve árnyalt, 

sokrétűen közelíti meg témáját. Táplálja a lokálpatriotizmust nemzetiségtől függetlenül és alkalmas az ismeretterjesztésre. Arról is 

szó esett, hogy a 120. évfordulóra ki kellene adni egy kötetben a most kiállított anyagot…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Vándorkiállítás, tudományos konferencia a XXI. Vámbéry Napokon 

A rendezvényre Dunaszerdahelyen, október 21–23-án kerül sor. Ünnepi beszédet mond: Pirický Gabriel, egyetemi tanár, a Szlovák 

Tudományos Akadémia Keletkutatói Intézetének tudományos munkatársa. […] Megrendezésre kerül a Vámbéry Ármin 

Földrajzverseny országos döntője. […] Sor kerül az „Egy magyar dervis Közép-Ázsiában – A keletkutató Vámbéry Ármin” című 

vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

  

Tanulmány az oktatásról: Nem létezik egy objektív osztályozási rendszer Szerbiában 

Nem létezik egy objektív osztályozási rendszer Szerbiában, ez a leggyengébb pontja a szerbiai oktatásügynek, derül ki Ivan Ivić, 

Ana Pešikan és Aleksandar Kostić tanulmányából, írja a Danas. A szerzők kiemelik, hogy a kisérettségi tulajdonképpen az egyetlen 

független módja az osztályozásnak, ezért igencsak megkérdőjelezhető a valódi tudása az általános iskolásoknak. […] Az összesített 

eredmény alapján elmondható, hogy a kisérettségin elért eredmények nagyon alacsonyak, hiszen az elért pontszám, ha átlagot 

nézünk a megszerezhető 20-ból mindössze 11. Ez az első intő jel, hogy az általános iskolákban valami nem működik megfelelően. 

Az eredmények alapján elmondható az is, hogy régiónként hatalmasak a különbségek, és hogy Szerbia 50-60 százaléka az átlag 

alatt teljesít. […] Az eredmények alapján elmondható, hogy a diákok 40-45 százaléka kitűnő bizonyítvánnyal zárja az évet. A 

szakemberek szerint ezek a jegyek nem a valós tudást tükrözik és sürgősen szükség lenne egy új osztályozási módszer 

kidolgozására…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 
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Vajdaság-szerte megemlékeztek az aradi vértanúkra 

Eleméren, a Szent Ágoston-templomban megtartották a központi megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére. […] 

Magyarkanizsán, […] Kishegyesen, […] Topolyán, […] Zentán, […] Adán…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > 

Ünnepelt a Zentai Gimnázium 

Fennállásának 145. jubileumát ünnepelte kedden a Zentai Gimnázium. A jeles évfordulóról alkalmi műsorral emlékeztek meg, 

amelyet a helyi Művelődési Házban tartottak. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár is, 

aki ott fejezte be zentai körútját. Az ünnepség előtt a Zentai Gimnázium épületébe látogatott, ahol Ujházi Éva, az intézmény 

igazgatója fogadta, ugyanakkor jelen volt a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, valamint az Egészségügyi Középiskola igazgatója 

is. Ujházi Éva elmondta, hogy a Zentai Gimnázium jelenleg 270 tanulót számlál. A diákok nemcsak a Tisza mentéről, hanem 

Horgosról és Óbecséről is ide járnak tanulni. Őket egy közel 50 személyből álló tanári kar tanítja…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Lapszemle a Mézeskalács és Jó Pajtás gyermeklapoknál 

Meglátogattuk két nagy múltú lapunk szerkesztőit. A Jó Pajtás Idén hetvenöt éves, a Mézeskalács pedig hatvankilenc. Nézzük meg, 

hogy hol, és hogyan készül ez a két népszerű, nagy múlttal rendelkező újság.   […] Búzás Mihállyal a Jó Pajtás egyik legidősebb 

szerzőjével lapoztuk át a Jó Pajtás több évtizedes kiadványait, amiket könyvbe kötöttek. A Jó Pajtáshoz nemrég csatlakozott fiatal 

írók új lendületet hoztak az ifjúsági lapba. Major Evelin, az Újvidéki Magyar Tanszék negyedéves hallgatója 2018. óta erősíti a Jó  

Pajtás csapatát. […] A Mézeskalácsnak vannak állandó rovatai, mint amilyen a dúdoló, szárnybontogató és a népszokások vagy a 

barkács. De mindemellett a lap gerincét a gyerekek alkotásai képezik: tehát rajzok és a fogalmazások…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

Újratelepítésének jubileumát ünnepli az idén Horgos 

Újratelepítésének negyed évezredes jubileumát ünnepli az idén Horgos. Ebből az alkalomból számos tartalmas programot és akciót 

szerveztek, a XXI. Szüreti Napok során pedig lehetőség mutatkozott egy nagy, közös ünneplésre. A falu történelméről, jövőképéről, 

valamint az idei ünnepségekről a témák egy-egy illetékese nyilatkozott lapunknak. […] Vass Zoltán horgosi történész, a 

Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület mezőgazdasággal megbízott tanácstagja elmondása szerint már a XIII. században is volt 

itt település, melyet az 1960-as években tártak fel Szekeres Lászlóék. Ez a mai kishorgosi területen van, itt találták meg egy 

templomocska alapjait. A magyar középkor folyamán ezen kívül volt itt több kisebb település. A legjelentősebb Szentpéter, mely 

ismereteink szerint a Tisza mellett egészen a törökök kiűzéséig fennálló, adófizető, magyar közösségként létezett…” Forrás: 

Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Összeállította: Bóna László                                     
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