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Konferencia és szakmai kirándulás: Pálfy Mór nyomdokain 

A Pálfy Mór nyomdokain című konferencia és szakmai kirándulás 2021. október 23. szombaton, Kolozsvár–Verespatak–Bágyon 

lesz megtartva. A rendezvény célja feleleveníteni Aranyosszék leghíresebb természettudósának, Pálfy Mór (1871–1930) 

geológusnak, az MTA levelező tagjának az érdemeit születése 150. jubileumi évfordulója alkalmából, és szülőföldjén köztudatba 

vinni személyiségét, tudományos érdemeit, emberi nagyságát. […] A szakmai kirándulás vezetői: Dr. Márton István és Dr. Gál 

Ágnes az MTA külső köztestületének tagjai. […] Pálfy Mór emléktáblájának felavatására Bágyonban,  a Kultúrház előtt kerül sor. 

Rövid köszöntőt mondanak a szervező intézmények képviselői: Marginean János (Várfalva község polgármestere), és az MTA 

külső köztestületének tagjai: dr. Márton István (Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani szakbizottsága), dr. Keszeg Vilmos 

(Erdélyi Múzeum-Egyesület), dr. Silye Lóránd (Koch Antal Földtani Társáság)…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Csíkszentmihályi Mihály pszichológus 

87 éves korában szerdán elhunyt Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas magyar-amerikai pszichológus, az MTA külső tagja. Az 

utolsó napjait a családjával töltötte - írják Facebook-oldalának kezelői. Csíkszentmihályi az akkor Olaszországhoz tartozó Fiumében 

született 1934-ben egy diplomata családba. A háború után Rómába menekültek. 1956-ban került az Egyesült Államokba, Chicagóba, 

ahol már PhD tanulmányokat folytatott a pszichológia területén. Harminc évig kutatott aztán ezen az egyetemen. Itt alkotta meg a 

legismertebb koncepcióját a flow-élményről, és itt foglalkozott az un. pozitív pszichológiával is…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

  

Szerbia teljesítette a 3-as és 4-es klaszter megnyitásának feltételeit 

Az Európai Bizottság (EB) a Szerbiáról szóló éves jelentés részeként javasolni fogja a hármas (versenyképesség és növekedés) és a 

négyes (zöld program és a fenntarthatósági összefüggések) klaszter megnyitását, erősítették meg a hírt az RTS-nek Brüsszelben. 

[…] Szerbia 2,8-as átlagosztályzattal „vizsgázott" az egytől ötig terjedő skálán az Európai Bizottság új országjelentésében, ami a 

legrosszabb eredménynek számít 2015 óta – közölte az European Western Balkans hírportál, hozzátéve; egyetlen tárgyalási fejezet 

tekintetében sem ért el jobb eredményt, magasabb felkészültséget, mint egy évvel korábban…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Aláírták a szerződéseket az MNT ösztöndíjasai 

A Magyar Nemzeti Tanács az első körben 312 ösztöndíjat ítélt oda elsőéves egyetemi és főiskolai hallgatóknak, illetve 70 

demonstrátor számára. A támogatás összege havi nettó 90 és 150 euró dinár ellenértéke, amellyel a szülőföldön való továbbtanulást 

ösztönzik…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

Jubileumi programsorozat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 

Jubileumi előadás-sorozatról tartottak sajtótájékoztatót a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Horák Rita nemzetközi 

kapcsolatokkal, valamint az MTA külső köztestületének tagjai, Németh Ferenc és Raffai Judit tudományos ügyekkel megbízott 

dékánhelyettes az IPA-projektum résztvevőjeként és képviselőjeként ismertette a terveket. […] A Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar ebben az évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, illetve az idei évben 150 éves a szabadkai tanítóképzés is. E két 

évforduló jegyében karunk rendezvénysorozatot szervez a 2021/2022-es tanévben. […] Megkezdődik a Köteteinkről kötetlenül 

című programunk, melyben karunk professzorai tartanak rövid bemutatót a monográfiáikról, könyveikről, tankönyveikről. A jövő 

héten a Kiss Lajos Néprajzi Társaság Al-Duna Műhelye által végzett székelykevei etnográfiai gyűjtőmunkát tárjuk az érdeklődők 

elé, valamint dr. Penavin Olga halálának 20. évfordulójáról emlékezünk meg. November 3-án a magyar tudomány ünnepe és a 

jubileum alkalmából Dévavári Zoltán és Sóti Enikő tart előadást Történetek a 150 éves szabadkai magyar nyelvű tanítóképzésről 

címmel…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk  > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. október 21. 
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https://kab.ro/hirek/hir/palfy-mor-nyomdokain-1295
https://kronikaonline.ro/szines/elhunyt-csikszentmihalyi-mihaly-vilaghiru-pszichologus-a-flow-elmelet-atyja-csikszentmihaly-diszpolgara
https://kronikaonline.ro/szines/elhunyt-csikszentmihalyi-mihaly-vilaghiru-pszichologus-a-flow-elmelet-atyja-csikszentmihaly-diszpolgara
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30709/Az-Europai-Bizottsag-ket-klaszter-megnyitasat-javasolta-Szerbianak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4754/kozelet_belfold/252640/Az-eddigi-legrosszabb-jegy-eur%C3%B3pai-bizotts%C3%A1g-orsz%C3%A1gjelent%C3%A9s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27064/Alairtak-a-szerzodeseket-az-MNT-osztondijasai.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Jubileumi-programsorozat-az-MTTK-n-37383.html


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Konferenciasorozatot indít az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék ez évtől kezdve A minoritás poétikái címmel konferenciasorozatot indít, amely 

hungarológiai műhelyek rendszeres véleménycseréjének és párbeszédének fóruma lehet majd határon innen és túl. 1920 után a 

kisebbségi lét – annak korlátozó-stigmatizáló és többletet jelentő vonatkozásaival – a határon túlra került közösségek alapvető 

tapasztalatává lett. A tanácskozássorozat nem korlátozódik a kisebbségi körülmények között keletkezett irodalmak értelmezésére, 

hanem a kisebbségi alkotásokat a másféle minor helyzetben létrejött alkotásokkal együtt vizsgálja. […] Az idei tanácskozást a 

járványhelyzet miatt online, a ZOOM alkalmazáson rendezzük meg nyolc ország kutatóinak részvételével. A konferencia 

programja…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >   

Eredményesek a Felsőhegynél zajló ásatások 

Október elsején kezdődtek és szombaton fejeződnek be azok a leletmentő ásatások, amelyek Felsőhegynél az úgynevezett 

templomdombon zajlanak a Babin-tanyával szemben elhelyezkedő magasabb területen. A szakemberek geofizikai felvételek 

nyomán Árpád-kori templom és temető maradványait keresték és találták meg. Templomsáncra leltek, egy harangtorony alapját 

ásták ki, sírokat találtak, csontvázakat, bronzból készült csatot, harangdarabot hoztak felszínre. A feltárt tárgyak mind a Zentai 

Városi Múzeumba kerülnek. A projektum a belgrádi Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszéke és a Szabadkai Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet közös munkája, az ásatások fő finanszírozója a kulturális minisztérium, ugyanakkor Zenta község 

önkormányzata is támogatja. Perica Špehar, a belgrádi Régészeti Tanszék egyetemi docense, az ásatások vezetője elmondta: A 

templomot kerestük, és körülbelül egyharmadát meg is találtuk. Az eddigi feltárások azt mutatják, hogy két fázisban is volt itt 

templom, egy régebbi és egy újabb, de mindkettő a középkorban. Az első valószínűleg a 12. század közepéről származik, ugyanis 

pénzérmét találtunk II. Géza idejéből…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Kötet: Holttá nyilvánított első világháborús bácskai katonák adattára 

Szerda este a zentai Alkotóházban mutatták be Molnár Tibor In nomine Domini! - A Kalocsai Érseki Szentszék által egyházilag 

holttá nyilvánított első világháborús bácskai katonák adattára című legújabb könyvét. A szerző levéltárosként több mint 20 éve 

foglalkozik a témával. Ez már a hatodik kötete. Eredetileg a levéltári gyűjtők területét a bácskai Tisza-mentén dolgozta fel, amelyben 

Szabadka is sorra került. A most megjelent kiadásban a Kalocsára vonatkozó kutatásait online formában tudta megvalósítani, hiszen 

az érseki levéltár munkatársai digitalizálták az erre vonatkozó iratanyagot…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

A Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat Beszédes Istvánnak, a Bazsalikom Műfordító Díjat pedig Benedek 

Miklósnak ítélték oda 

A Szenteleky Napok Tanácsa által felkért bírálóbizottság a 2021. évi Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat Beszédes Istvánnak, a 

Bazsalikom Műfordító Díjat pedig Benedek Miklósnak ítélte oda. Az indoklás szerint Benedek Miklós költő a Magyar Szó 

munkatársa és a Képes Ifjúság szerkesztője, emellett pedig aktív műfordító is. […] Beszédes István több évtizede megkerülhetetlen 

alakja a vajdasági magyar kulturális életnek: költőként, drámaíróként, műfordítóként és művelődésszervezőként is nagyhatású 

munkát fejt ki. 1999-ben alapította meg a zEtna online folyóiratot, 2002 óta pedig könyvkiadóként is tevékenykedik…” Forrás: 

Szmsz.press: teljes cikk >  

 

Interjú: A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) munkatársai látogattak Kárpátaljára 

Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) munkatársai látogattak Kárpátaljára október 15. és 16. között.  A KJI küldetésének tekinti a 

magyarságuk miatt jogsértést szenvedő kisebbségek felkarolását a Kárpát-medencében. A delegáció tagjai ittlétük során átfogó 

képet szerettek volna kapni a kárpátaljai magyarság helyzetéről. Ennek kapcsán Csóti György, a KJI igazgatója adott interjút 

szerkesztőségünknek. […] Mindent összevetve a kárpátaljai magyar kisebbség végveszélyben van…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk >  

Ortutay-est Horkay Sámuel előadásával 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium októberben is megtartotta az immár hagyományosnak nevezhető Ortutay-esték 

programját. A mostani alkalommal Horkay Sámuel, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Idegenvezetői 

Szakbizottságának elnöke tartott előadást, aki Kárpátalja legtapasztaltabb és legnagyobb szaktudással rendelkező honismereti 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/14902/Konferenciasorozatot-indit-az-ujvideki-Magyar-Nyelv-es-Irodalom-Tanszek-A-minoritas-poetikai.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4754/vajdasag/252573/%C3%81rp%C3%A1d-kori-maradv%C3%A1nyokra-leltek.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/holtta-nyilvanitott-elso-vilaghaborus-bacskai-katonak-adattara
https://szmsz.press/2021/10/15/a-szenteleky-kornel-irodalmi-dijat-beszedes-istvannak-a-bazsalikom-mufordito-dijat-pedig-benedek-miklosnak-iteltek-oda/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-kisebbseg-vegveszelyben-van-interju-csoti-gyorggyel/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-kisebbseg-vegveszelyben-van-interju-csoti-gyorggyel/
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AUSZTRIA 

 

vezetői közé tartozik. Az est kezdetén Varju Zoltán, az Ortutay-szakkollégium irodaigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd 

tisztelegve az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét az 

esemény. […] Mit adott a görögkatolikus egyház Kárpátaljának? című előadás során lépésről lépésre megismerkedhettünk a 

görögkatolikus egyház megjelenésével Kárpátalján, valamint lassú és viszontagságos fejlődésével egészen a mai napig, amikor is 

Kárpátalja szakrális életének egyik nagyon fontos sarokköve lett…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Fennállásának 50. évfordulóját méltatta a Bátyúi Középiskola 

A Bátyúi Középiskola 1971-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény falai között jelenleg is színvonalas oktatás folyik. Időközben a 

magyar osztályokkal párhuzamosan előbb orosz, majd ukrán osztályok nyíltak, így az iskola áttért a kétnyelvű oktatásra, de 

lelkületében mindig is magyar maradt. Egykori és jelenlegi pedagógusok, diákok 2021. október 20-án pedig méltán ünnepelhették 

az intézmény 50. születésnapját. A jelenlévőket Baraté Béla igazgató köszöntötte, aki megemlékezett az indulás éveiről… […] Az 

esemény záróakkordjaként az intézmény fennállásának 50. évfordulóját méltató emléktáblát avattak, melynek megvalósulását a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tette lehetővé…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Videó: Médiaképzés indult az Ungvári Magyar Házban 

A Kárpátaljai Szövetség A nyelv mint eszköz elnevezéssel képzést indított a média területén tevékenykedő, vagy aziránt érdeklődő 

kárpátaljai magyar fiatalok részére. Az első képzési hétvégének az Ungvári Magyar Ház adott otthont…” Forrás: Kiszo.net: teljes 

cikk > 

 

Podcast: 1956-os megemlékezés és kötetbemutató az „Europa“-Clubnál 

Az Ausztriában 1964-ben bejegyzett „Europa“-Club idén is megtartotta ünnepi műsorát az 1956. október 23-án, Magyarországon 

kitört forradalom hőseire emlékezve. A Collegium Hungaricumba összegyűlt közönségnek az emlékező előadása mellett, 

bemutatták a „Megmentett sorsok – Gerettete Schicksale“ című kétnyelvű kötetet is. […] Sáskáné Nádas Ágnes fejezte ki háláját, 

amiért az „Europa“-Club támogatásával elkészülhetett a „Megmentett sorsok“ című kiadvány, amely nagyapja, és édesapja 

feljegyzéseit tartalmazza arra vonatkozóan, hogy az 1956-os októberi események következtében az év november vége és június 

vége között kik menekültek át Magyarországról a mosontarcsai/Andau határszakaszon Ausztriába. Rácz János történész, a könyv 

szerkesztője: […] Smuk András, az egyesület elnöke a programról beszélt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Felsőőrött kutatott az AMKI/OEIUS 

Az AMKI/OEIUS, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet/Österreichisches Institut für ungarische Studien feladatainak keretein belül 

kutatott a Felsőőri Református Egyházközség archívumában Seidler Andrea, az AMKI elnöke, az MTA Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság tagja, valamint Csire Márta a bécsi finnugor tanszék tanára Felsőőrött. A kutatások fő célja, a felsőőri 

református magyarság hagyatékának a megőrzése, mégpedig […] az anyag szisztematizálása valamint digitalizálása és a 

későbbiekben pedig annak rendelkezésre állítása egy nagyobb közönség számára. A kutatásról Seidler Andrea, az AMKI/OEIUS 

elnöke elmondta…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: 10 éves az International Music Academy 

Az alig 23 éves, friss diplomás Kósa Mária 2011-ben döntött úgy, hogy önálló zeneiskolát alapít Bécsben. Akkor még remélni sem 

merte, vállalkozása valóban sikeres lesz, de ma már évente több száz diák tanul az International Music Academy-n – a Nemzetközi 

Zenei Akadémián Bécsben, különböző hangszereken és különböző nyelveken…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast 1956-ról és 1956-os megemlékezés Muravidéken 

Október 18-án a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében került sor a 

muravidéki magyarság rendezvényére az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére. Szűcs Nelli, a Nemzeti 

Színház színművésze önálló estjén Fedák Sári életútját mutatta be. A rendezvényen Horváth Ferenc parlamenti képviselő és a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, valamint Máthé László Eduárd, Magyarország lendvai főkonzulja 

mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség második részében Szűcs Nelli színművész önálló estje következett, amely Fedák Sári énekes 

és színésznő, az egyik leghíresebb magyar primadonna életútját elevenítette fel a lendvai közönség előtt. Az 1879-ben született 

beregszászi lány színészi pályáját a Magyar Színházban kezdte. […] Vendégeinkkel: dr. Göncz László történésszel, az MTA külső 

https://karpataljalap.net/2021/10/19/ortutay-este-horkay-samuel-eloadasaval
https://karpatinfo.net/2021/10/21/ne-hagyjatok-templomot-s-az-iskolat-fennallasanak-50-evfordulojat-meltatta-batyui-kozepiskola-200051219
https://kiszo.net/2021/10/16/a-nyelv-mint-eszkoz-%e2%80%92-mediakepzes-az-ungvari-magyar-hazban/
https://kiszo.net/2021/10/16/a-nyelv-mint-eszkoz-%e2%80%92-mediakepzes-az-ungvari-magyar-hazban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3126422/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3126208/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3126110/
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HORVÁTORSZÁG 

köztestületének tagjával, és dr. Káli Csabával, a Zala Megyei Levéltár igazgatóhelyettesével az 56-hoz vezető útról, a muravidéki, 

Zala megyei főbb eseményekről és a korabeli sajtóvisszhangokról is beszélgetünk az Aktuálisban…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Podcast: „Por és hamu” című kötet 

Vasárnap délután a kapcai faluotthonban bemutatták Zágorec-Csuka Judit, az MTA külső köztestületi tagjának legújabb, „Por és 

hamu” című könyvét. Zágorec-Csuka Judit, aki a szépirodalom területén kívül több szakirodalmi mű szerzője is, költőként a múlt 

század 80-as éveitől van jelen a muravidéki magyar irodalomban. Új verseskötete, amely immár a 10. önálló lírai műve, három 

ciklusból áll. […] Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagja beszédében a könyv közösségteremtő szándékára fektette a 

hangsúlyt. A kisebbségi költészet véleménye szerint ebből a szempontból nehezebb helyzetben van, „mert egy megcélzott 

közösségnek próbál alkotni, anyanyelvéből és nyelvjárásából is merítve. A szép számban egybegyűlt közönség soraiban jelen volt 

Berkes József zalabaksai költő és Szakáll Tibor, a zalakomári Somssich Antal Általános Iskola igazgatója is, valamint Magyar 

János, Lendva polgármestere és Soós Mihály, az MNMI igazgatója, akik a könyv kiadását támogatták. A „Por és hamu” című kötetet 

a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület adta ki 300 példányban…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > 

Podcast: Új szaktanácsos az Oktatási Intézet Muraszombati Egységében 

A Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Egységének munkatársai, Pisnjak Mária, magyar nyelvi főszaktanácsos, aki mögött sok 

év tapasztalata áll e munkakörben és Tóth Erzsébet, aki szeptember elsejétől tölti be a szaktanácsosi feladatkört a kétnyelvű oktatásra 

vonatkozóan. Mivel több, mint két évtizedig ezt a munkát senki sem vállalta eddig, ezért fontosnak láttuk, hogy szóljunk azokról a 

feladatokról, amelyek majd a kétnyelvű oktatás mindennapjaiban válnak gyakorlattá…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: Szlovénia függetlenedése a nemzetiségi média szempontjából 

Szlovénia 1991-ben lett független állam. Idén ezen események 30. évfordulóját ünnepeljük. A 90-es évek eleje nagyon mozgalmas 

időszak volt, hiszen az események sűrűn követték egymást. Ebben a helyzetben a nemzetiségi médiára is fontos szerep hárult. 

Hogyan élték meg az eseményeket az akkori munkatársak? Hogyan vált ketté a Népujság, és a rádió szerkesztősége? […] Ezekre a 

kérdésekre keressük a választ a mai Aktuálisban, a Muravidéki Magyar Rádió műsorában…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Sovre-díj a Krasznahorkai-kötet fordításáért 

Az idei Sovre-díjat, amelyet a Szlovén Műfordítók Egyesülete az irodalmi szövegek magas szintű művészi szlovénra fordításáért 

ítéli oda, idén Mihelič Marjanca kapta Krasznahorkai László „Megy a világ” című elbeszéléskötetének szlovén nyelvre való 

átültetéséért. A rangos fordítói elismerést, amelyet 1963 óta osztanak ki, először kapta magyar nyelvű fordítás…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Politikum: Budapesti konferencia a nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatairól 

A nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatai címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a múlt héten a budapesti Külgazdasági és 

Külügyminisztériumban. Az eseményre a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) is meghívást kapott. A 

témában többek között előadást tartott Kalmár Ferenc, a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság (HMKVB) magyar társelnöke, 

valamint Milan Bošnjak, a HMKVB horvát társelnökhelyettese, akik az általuk vezetett bizottságot mint jó példát mutatták be. A 

két társelnök előadásában bemutatta azokat a projekteket, melyek a bizottságnak köszönhetően jöhettek létre. Ilyen többek között 

az eszéki magyar iskolaközpont kollégiuma, a laskói általános iskola tornacsarnoka, valamint a pécsi horvát színház is…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Iohannis: Románia díjazni fogja a holokauszt oktatásához hozzájáruló személyiségeket 

Románia évente díjazni fog egy olyan romániai vagy külföldi személyiséget, aki hozzájárult a holokauszt oktatásához és 

kutatásához, illetve az antiszemitizmus megelőzéséhez és leküzdéséhez - jelentette a múlt héten Malmőben Klaus Iohannis. Az 

államfő a svédországi városban zajló nemzetközi holokauszt-fórumon számolt be a holokauszt-emlékezet erősítését szolgáló 

romániai kötelezettségvállalásokról. Elmondta, hogy jelenleg folyamatban van a holokausztról szóló iskolai tananyag felfrissítése, 

és a román hatóságok erőfeszítéseket tesznek a romániai zsidó közösség történetét és a holokausztot bemutató bukaresti múzeum 

felavatására...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 
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http://szabadsag.ro/-/iohannis-romania-dijazni-fogja-a-holokauszt-oktatasahoz-hozzajarulo-szemelyisegeket


Szakértők az energiaárak alakulásáról 

A szakértők úgy vélik, hogy az energiaárak drágulása komplexebb annál, minthogy globális hatásként értelmezzük, az Európai Unió 

és Románia is egy sor stratégia nélküli döntéssel járult hozzá a helyzet kialakulásához. Ha „nem táncol együtt” a kereslet és kínálat, 

a rendszer mehet a levesbe […] Ezt a kölcsönhatást valahogy úgy kell elképzelni, mint egy táncospár keringőjét. A kínálat az öregúr, 

aki két lábbal a földön jár és egy nagyon komoly infrastruktúra korlátozza a lépéseit, vele szemben ott a kereslet, ami nagyon kilengő 

– olykor nagyon boldog, máskor nagyon depressziós – táncpartner...”  – magyarázta Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank 

igazgatótanácsának tagja a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) Jubileumi Vándorgyűlén. […] Rácz Béla-Gergely, a 

BBTE Gazdálkodástudományi Kar adjunktusa elmondta, hogy az inflációt és az energiaárak emelkedését nem különálló 

tényezőkként kell kezelni, hiszen komoly összefüggés van közöttük…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A hatóságok 30-35 százalék arányú online adatfelvételre számítanak a jövő évi népszámláláson 

A jövő évi romániai népszámláláson a lakosság 30-35 százaléka várhatóan él majd azzal a lehetőséggel, hogy elektronikusan maga 

tölti ki az adatfelvételi űrlapot – mondta szerdán Tudorel Andrei, a román Országos Statisztikai Intézet elnöke. Kiemelte, hogy 

néhány országban, ahol nem halasztották el a népszámlálást nagyon magas arányú volt az online adatfelvétel, például Portugáliában 

87 százalékot, Szlovéniában 86 százalékot tett ki a kérdőíveket online kitöltők aránya. A statisztikai intézet által kidolgozott online 

felület lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbségek a saját anyanyelvükön töltsék ki a kérdőíveket…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Hidrogénmeghajtású buszt tesztelnek Kolozsváron 

Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Jászvásár, Galac, Konstanca, Bukarest, Ramnicu Valcea, Krajova, Temesvár 

és Nagyvárad szerepel a körúton, a hidrogénbusz néhány napot tölt minden városban, ahol a helyi önkormányzatok kedvükre 

tesztelhetik a környezetbarát járművet. Az országos premiernek számító turnén a gyártó szerint az önkormányzatok 

meggyőződhetnek az innovatív járművek hosszú távú előnyeiről mind a költségek, a környezetvédelem és a lakosság életminősége 

tekintetében – nyilatkozta Daniel Ciolan, a Solaris romániai menedzserigazgatója. […] Energiáját a busz a hidrogént 

elektromossággá alakító üzemanyagcellák révén nyeri, a töltéstároláshoz kiegészítő akkumulátorral is rendelkezik, a hidrogén 

üzemanyagot pedig gázhalmazállapotban tárolja a busz felső részében. A működéskor keletkező melléktermék a teljesen 

környezetbarát meleg és vízgőz. Egyelőre egyetlen hazai megrendelést sem kaptak, de több önkormányzat érdeklődik a vásárlási 

lehetőségek iránt...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kötet: Időkapuk múltba és jövőbe 

Iochom István Felső-Háromszéken „az Újságíró”, az örökmozgó, mindenről tudósító, akit hétfőn, kedden vagy vasárnap, a nap 

bármelyik órájában meg lehet keresni, ha valami fontos közlendője támadna az embernek. […] Aztán ha e közlendők közül akad, 

ami időtálló vagy a közösségünk számára fontos, akkor ezeket az írásokat a napilapnál maradandóbb, könyv formában is 

rendelkezésére bocsátja az érdeklődőknek. A közösségformáló publicisztikából egy közösség formálódásának, alakulásának 

tanúságtételévé válnak így, kötetben összegyűjtve. […] Visszatérve az Alutus Nyomda gondozásában megjelent kötethez, melyet 

jórészt a szerző felvételei illusztrálnak: közel 200 oldalon 29 írás található, három fejezetbe csoportosítva: ezek a Múltidéző, 

Életutak, Börtönben és vadasparkban címek alatt sorakoznak...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Dr. Mátyus Istvánra emlékeztek Kibéden 

Múlt hét végén dr. Mátyus István orvostudorra és sokrétű munkásságára emlékeztek a kibédiek. Pénteken a marosvásárhelyi 

református temetőben, a Református Kollégiumban, Kibéden a művelődési ház előtti mellszobornál, az iskolában és a református 

templomban álló emléktábláknál koszorúztak. Szombaton emlékkonferenciát tartottak, amelyre azonban a járványhelyzet miatt 

kevesebb előadó és érdeklődő érkezett. Az eseményen a polihisztor leszármazottja, a Székelyudvarhelyen élő dr. Mátyus András 

nyugalmazott fül-orr-gégész szakorvos méltatta Mátyus István személyiségét, de a négyezer oldalt kitevő fő művei nyolc kötetét is 

láthatták az érdeklődők...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Dobos Imrét, Kovács Kázmért és György Attilát is díjazta az MMA 

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait Budapesten. Az MMA tagozatai évente két-két személy részére ítélik 

oda a tagozati díjakat, amely közül az egyik határon túli, vagy diaszpórában élő művész vagy művészetelméleti szakember 

elismerésére szolgál. A díjazottak számára a tagozati díj lehetőséget biztosít az MMA köztestületi tagságára. Az MMA 

Építőművészeti-díjában részesült Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi építész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

professzora alkotó, elméleti kutató és oktatói munkássága elismeréseként. Az Irodalmi Tagozat Illyés Gyula-díjában részesült 

György Attila József Attila-díjas erdélyi író, újságíró, szerkesztő, aki sokrétű, kiterjedt életművével, újságírói, könyvszerkesztői 

https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20211019-szakertok-az-energiaarak-alakulasarol-most-erezzuk-hogy-milyen-arat-fizetunk-a-nem-adjuk-el-az-orszagot-szlogenert
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

munkásságával jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt évtizedek székelyföldi irodalmának sokszínűségéhez...” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Díjat nyert a Bánffy-kriptában feltárt 400 éves ruhadarab mesteri restaurátora 

A bánffyhunyadi református templom Bánffy-kriptájából származó 17. századi gyerekdolmány restaurálásáért Mihaela Chetrari 

megkapta az Országos Restaurációs Szalon Kiválósági Díját, jelentette be az Erdélyi Történeti Múzeum. […] Amint az Erdélyi 

Történelmi Múzeum közleményéből kitűnik az elsőként restaurált kis gyerekdolmány több mint valószínű, hogy az 1600 és 1671 

között élt Bánffy Farkas egyik korán elhunyt gyerekének a ruhája, és épp a selyemszövetet beborító száraz virágok védhették meg 

a teljes bomlástól...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Kárpát-medencei Magyar Újságírók Közösségének találkozója 

Több mint másfél évtizede annak, hogy létrejött a külhoni újságírókat tömörítő összefogás, a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek 

Konvenciója (KMÚEK). A szerveződés életképesnek bizonyult, hiszen azóta is csaknem évente találkoznak az elszakított 

nemzetrészek sajtósai, és a kapcsolatok kiépülésével többrétű együttműködés alakult ki, sőt, barátságok is köttettek. Ennek 

summázása, illetve a továbblépés igénye hívta össze a múlt hét végi tengelici találkozót. […] Ennek jegyében összegezte Klemm 

József KMÚEK-elnök a szerveződés eredményeit, megállapítva, hogy a 2004. december 5-i gyászos népszavazás után az 

elkeseredés, a letargia helyett az együttműködés útjára lépő újságírók, illetve szakmai egyesületek akkori célkitűzése mit sem 

veszített aktualitásából: Nevezetesen annak az igénye, hogy a magyar sajtó és hangsúlyosan az elszakított nemzetrészek 

közösségeiben megjelenő médiatermékek ne csupán magyarul, hanem magyar szellemiségben is szóljanak az olvasókhoz...” Forrás: 

3szek.ro: teljes cikk > 

 

Templomfelújítások a Felvidéken: A kulturális tárca és a püspöki kar is üdvözli a “baráti segítséget” 

Magyarország több, mint száz templom felújítását tervezi a Felvidéken. A szlovák lapok tudósításai szerint a liberális 

külügyminiszter rossz szemmel nézi a beruházást, az OĽANO-s kultuszminiszter azonban üdvözli a dolgot, ahogy a Szlovák 

Püspöki Konferencia is, amely kijelentette, hogy a két ország katolikus egyházi képviselői egyeztettek a beruházások kapcsán. […] 

Az OĽANO kulturális miniszter, Natália Milanová nem lát különösebb problémát abban, ha a magyar kormány támogatni akarja a 

szakrális épületek felújítását. Bár azt ő is hozzátette, hogy jó lenne, ha erről értesítenék a szlovák kormányt is. […] Ivan Korčok 

(SaS) külügyminiszter október elején telekürtölte az étert azzal, hogy Magyarország olyan alapot hozott létre, amely szlovákiai 

földvásárlási beruházásokat finanszírozna. A liberális sajtónak nem kellett több, és a szlovák nacionalistákat is megszégyenítő 

módon kerítettek köré több napon át tartó médiahadjáratot. A tudósításokból azonban nem nagyon szerepelt az, hogy milyen 

forrásokból jutnak szlovákiai területekhez a dánok, németek, hollandok és kínaiak…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A parlament elfogadta Gyimesi táblatörvény-javaslatát 

A parlament jelenlévő 128 képviselőjéből 82 megszavazta a Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő által beterjesztett 

módosítást, amelynek értelmében majdnem minden útirányjelző tábla megjelenhet a nemzeti kisebbségek nyelvén is. Ráadásul a 

lehetőség nem csak a települések neveire vonatkozik, hanem minden földrajzi megnevezésre is, ami a magyar nyelvben is 

használatos. A módosítás nem csak az önkormányzathoz tartozó utak esetében, hanem az adott település kataszterében található 

magasabb rendű utaknál is lehetővé teszi a táblafeliratok feltüntetését a kisebbségek nyelvén…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Sikeres Duna-projektek 

A napokban zárult le az összeurópai environmentális projektek versenye, amelyben a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi 

Társulás pályázata sikerrel szerepelt. […] A BROZ pályázata is, amely két csallóközi sziget újraélesztéséről szól, Szap és 

Kolozsnéma községek melletti terül el. Ezt a két szigetet körbeölelő mellékágakat fogják a közeljövőben uniós támogatásból 

kitisztítani és eredeti állapotukba visszaállítani. Ezek a szigetek nemcsak egyedi biotópok, hanem értékes madárfajok fészekrakó és 

nagyon sok hal ívó helyei is” – jelentette ki Tomáš Kušík, a BROZ elnöke…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

 

    

            Összeállította: Bóna László                                     
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