
A HTMT HíREI 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

  
 

A 2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepsége 

2021. november 03. 10.00-14.00 óra között kerül sor az MTA Székház Dísztermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) a 

2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepségére. Az eseményt az MTA YouTube-csatornáján élőben 

közvetítik. Megnyitja Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke. 

Köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az MTÜ programsorozatának elnöke. Az eseményen sor 

kerül a 2021. évi Eötvös József-koszorúk, valamint az MTA 2021. évi tudományos díjainak átadása.  A nyitóelőadás: A szép, a 

rossz és a fenntartható – milyen legyen, milyen lehet az új világ? Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja, az MTA Fenntartható 

Fejlődés Elnöki Bizottság elnöke…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia Erdélyben 

A KAB, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Magyar Tudomány Ünnepének interdiszciplináris konferenciája Válság és élhető jövő 

címmel kerül megrendezésre november 11-12-én. Előadnak: Kocsis Károly akadémikus, intézetigazgató (Eötvös Lóránd Kutatási 

Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajtudományi Intézet), az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 

Elnöki Bizottság elnöke. Az előadás címe: A Kárpát-medence társadalmának jelen térszerkezete; Lányi András ny. egyetemi docens: 

Válság és átalakulás című előadása; Balázs Imre József egyetemi docens: Címtelen Föld: az irodalom plurális válaszai kortárs 

válságokra; Kása Zoltán egyetemi tanár, Sapientia EMTE: Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal; Dósa Zoltán 

egyetemi docens, tagozatigazgató: Építkezés a krízisből. A válság, mint a fejlődés mozgatórugója; Péntek János ny. egyetemi tanár: 

A nyelvalakítás elvei, ahogy Teleki József látta a 19. század elején; Szász Levente egyetemi tanár: A járvány okozta válság, mint 

lehetőség: fókuszban az online kereskedelem…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >  teljes 

cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2021. évi rendezvényei Kárpátalján 

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács és társszervezeteinek (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Ungvári Nemzeti 

Egyetem Magyar történelem és európai integráció tanszék, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszék és Történelem és Társadalomtudományi Tanszék, Fodor István 

Természettudományi Kutatóközpont, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány valamint a „CROSSROADS” Európai Integráció és 

Nemzeti  Kisebbségek Központja) a Magyar Tudomány Ünnepe 2021. évi rendezvényei Kárpátalján:…” Forrás: Kmat.ua: teljes 

cikk > 

 

A forradalom hőseire emlékeztek Ungváron, Beregszászon és Kijevben 

Megyeszerte tartanak megemlékezéseket október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. Így volt ez 

Ungváron is, ahol szombat délelőtt hagyományosan a Majdan hősei téri, valamint az ungvári börtön falán elhelyezett ’56-os 

márványtáblánál hajtottak fejet a résztvevők az októberi forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. […] A Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet, a beregszászi konzulátus és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös szervezésében 

Beregszászban, a vasút melletti kopjafánál tartottak megemlékezést. Váradi Natália történész, az MTA külső köztestületének tagja 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense történelmi emlékeztetőt tartott. […] Kijevben, a hagyományokhoz híven, 

Magyarország Ukrajnai Nagykövetségének munkatársai és a Magyarok Kijevi Egyesületének tagjai közös megemlékezéseket 

tartottak. Október 22-én az ukrán főváros magyarsága Liszt Ferenc emléktáblájánál koszorúzott, 23-án pedig a Magyar-dombon 

álló honfoglalási emlékműnél gyűltek össze…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. október 25. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-03-a-2021-evi-magyar-tudomany-unnepe-rendezvenysorozat-nyitounnepsege-4195
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1289
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1293
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1294
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1294
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1298
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1299
https://kmat.uz.ua/2021/10/22/a-magyar-tudomany-unnepe-2021-evi-rendezvenyei-karpataljan/
https://kmat.uz.ua/2021/10/22/a-magyar-tudomany-unnepe-2021-evi-rendezvenyei-karpataljan/
https://kiszo.net/2021/10/23/a-forradalom-hoseire-emlekeztek-ungvaron/
https://kiszo.net/2021/10/24/tisztelet-a-hosoknek-megemlekezes-beregszaszban-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
http://life.karpat.in.ua/?p=76506&lang=hu
https://kiszo.net/2021/10/24/kijevi-fohajtas-a-magyar-szabadsag-napjan/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Felavatták Petróci Iván emléktábláját Beregszászon 

Petróci Iván ukrán költőként és műfordítóként kezdte pályáját Kárpátalján, de az 1990-es évek elején áttért az Ukrajnában önálló 

nyelvként el nem ismert ruszinra, anyanyelvére, és ettől kezdve csak ezen a nyelven írt. A Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok 

keretében Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Beregszászért Alapítvány közös szervezésében október 20-án az Európa 

Magyar Ház udvarán emléktábla-avatással méltatták a sokoldalú író életművét. A jelenlévőket Zubánics László, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, történész az MTA külső köztestületének tagja köszöntötte. […] „Petróci Iván életében 

visszahozta Kárpátaljára a ruszin irodalmi életet, emellett elsőként fordította le az Egri csillagokat vagy Radnóti Miklós Bori 

noteszét ruszin nyelvre” – méltatta a költőt Dupka György történész, az MTA külső köztestületének tagja. „A Beregszászért 

Alapítvány első ízben állít emléktáblát nem magyar személynek…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Politikum: Az ügyészség az úzvölgyi támadókat védi 

A Moinești városi ügyészség továbbra sem látja, hogy bűncselekmény történt volna 2019. június 6-án, amikor nacionalista románok 

többezres csoportja erőszakkal behatolt az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy ott felszentelje és megkoszorúzza a román hősöknek 

létrehozott parcellát. Az ügyészséget a Moinești városi bíróság kötelezte tavaly decemberben arra, hogy folytassa a temetőfoglalás 

kivizsgálását, miután megsemmisítette az ügyet lezáró ügyészségi rendeletet. A megismételt vizsgálatot lezáró, hasonló tartalmú 

ügyészségi rendeletet az egyik feljelentő fél, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sajtóirodája ismertette szombati közleményében. 

Az EMSZ összefoglalója szerint a vizsgálat során ezúttal is kizárólag román tanúkat hallgattak meg, akik azt vallották, hogy nem 

történt rendzavarás, noha ezt számos videófelvétel cáfolja...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Politikum: Indoklást kapott az Erdélyi Magyar Szövetség, hogy miért nem olvadhat össze az EMNP és az MPP 

Az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői kézhez kapták az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúziójának elutasítására 

vonatkozó bírósági indoklást. A most kiközölt indoklás szerint az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése azért nem lehetséges, mert 

annak hivatalos megnevezésében a magyar elnevezés is szerepel...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

1956: Itthon és világszerte így emlékeztek meg a magyar forradalomról 

Magyarországon, Erdélyben és külföldön is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról október 23-án; 

az erdélyi ünnepségek a járványhelyzetre való tekintettel visszafogottabbak voltak. […] Rendhagyó dokumentumfotó-tárlatnak ad 

otthont szombattól a sepsiszentgyörgyi evangélikus templom. Sepsiszentgyörgyön és Erdélyben is első alkalommal tekinthető meg 

a Magyar Távirati Iroda (MTI) 56 kép ’56-ról című kiállítása, mely a 65 évvel ezelőtti budapesti forradalmi események első hét 

napjába nyújt betekintést. […] A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Lay Imre, az Erdélyi Magyar Ifjak 

Szövetségének titkára szombat délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Az 1956-os forradalom leverésének és 

megtorlásának híre felháborította a brassói estis gimnazistákat, és egy maroknyi magyar fiatal – köztük a Lay-fivérek is – bojkottálta, 

majd megtagadta az orosz nyelv tanulását és röpcédulákat terjesztettek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > 

Elhozták az első két helyet a BBTE közgazdász diákjai a pécsi menedzsment versenyről 

A kolozsvári BBTE magyar tagozatos közgazdász diákcsapatainak győzelmével és második helyével zárult a jelenléti formában 

megszervezett I. Pécsi Menedzsment Esettanulmányi Verseny, amely helyezések a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

magyar tagozatának 21 éves történelmében már a 100. nemzetközi esettanulmány versenyen elért dobogós helyezést jelenti. Az I. 

Pécsi Menedzsment Esettanulmányi Versenyre 2021. október 16-18. között került sor a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karán...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Benkő Levente történész 

Az erdélyi fiataloknak az 1956-os forradalommal való szolidaritása az akkori körülmények között az egyenes gerincű kiállás máig 

tanulságos példája – mondta el a Krónikának Benkő Levente történész, lapunk volt munkatársa a szabadságharc 65. évfordulója 

apropóján. […] Szinte kerek, 65. évfordulójához érkeztünk az október 23-án kirobbant 1956-os forradalomnak, szabadságharcnak, 

amelynek erdélyi vonatkozásaival, „kiterjedésével” több kötetedben is foglalkoztál, az akkori események számos tanúját, 

résztvevőjét, meghurcoltját szólaltatva meg. […] Valóban tervezzük a folytatást, pontosabban dolgozunk az újabb munkákon, hiszen 

nagyon-nagyon sok még az összegereblyézni való. Az óra mindenkinél ketyeg, az ’56-os tanúk is fogynak, menteni kell, ami még 

menthető...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

https://karpatinfo.net/2021/10/22/felavattak-petroci-ivan-emlektablajat-beregszaszon-200051259
https://www.3szek.ro/load/cikk/145239/az-ugyeszseg-a-tamadokat-vedi-uzvolgyi-temetofoglalas
https://itthon.transindex.ro/?hir=65770&indoklast_kapott_az_erdelyi_magyar_szovetseg_hogy_miert_nem_olvadhat_ossze_az_emnp_es_az_mpp
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25519&1956_itthon_es_vilagszerte_igy_emlekeztek_meg_a_magyar_forradalomrol_fotok
https://www.3szek.ro/load/cikk/145246/ritka-pillanatkepek-a-budapesti-forradalomrol-56-kep-%E2%80%9956-rol
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-elismeres-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-elvei-melletti-peldaerteku-kiallasert
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-elismeres-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-elvei-melletti-peldaerteku-kiallasert
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20211022-elhoztak-az-elso-ket-helyet-a-bbte-kozgazdasz-diakjai-a-pecsi-menedzsment-versenyrol
https://kronikaonline.ro/kultura/eszukkel-szivukkel-is-lattak-az-erdelyi-sracok


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Videóriport: A székely szombatosok története 

Az erdélyi szombatosság (héberül: shomrei shabbat), a reformáció legkésőbbi ágából, az antitrinitárius irányzatból fejlődött ki a 16. 

század utolsó évtizedeiben, s főként a székely vidéken terjedt el, de megtalálható volt Kolozsvárott, Tordán, és Marosvásárhelyen 

is. Hogyan alakult tovább a történetük, mi maradt meg mindabból, ami ehhez a közösséghez kapcsolódik, kiderül a következő 

riportból...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Színháztudományi konferencia: Láthatatlan (színház)történetek. Női nézőpontok 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Színházi Intézete nemzetközi konferenciát szervez Láthatatlan (színház)történetek. Női 

nézőpontok tematikában. Az intézet fennállását is ünneplő nemzetközi konferencia teret kíván nyitni olyan múlt és jelenbeli női, 

kisebbségi történetek felé, amelyek kevésbé ismertek, láthatóak, vagy azért, mert hatalmi-gazdasági politikák árnyékolják őket, 

vagy mert maguk is a perifériát és a kevésbé látható teret preferálják. […] A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia, a 

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a BBTE támogatásával valósul meg, további információk...” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Árkossy István kolozsvári születésű író, képzőművész kapta a Magyar Írószövetség Arany János-díját 

Árkossy István író, képzőművész vehette át az idei Arany János-díjat a Magyar Írószövetség 1956-os megemlékezésén szombaton 

Budapesten. Jánosi Zoltán irodalomtörténész a díjazottat méltatva emlékeztetett arra, hogy a művészetek és a tudomány különböző 

ágai olykor egyetlen személyben találkoznak. Ilyen Árkossy István is, aki „ecsetjével ráfestette, ceruzájával rárajzolta, betűivel 

pedig ráírta a maga kódjait és jelzéseit a kor folyton ledönteni akart falaira, egyszerre a trianoni határokon kívül rekesztett 

magyarként és 1956 szellemi követőjeként” – jellemezte a kolozsvári születésű művészt...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Politikum: Működik a Kisebbségek Barátai Parlamenti Munkacsoport 

Megalakult és megkezdte működését a kisebbségeket érintő törvényalkotás minőségét javítani kívánó parlamenti csoport. A 

Kisebbségek Barátai Parlamenti Munkacsoport (KBPM) a Bél Mátyás Intézet és Miroslav Kollár parlamenti képviselő közös 

kezdeményezése. A szakértők véleményezik a releváns törvényeket, majd pedig ismertetik álláspontjukat a képviselőkkel. A 

mostani, októberi ülésszakban négy törvénnyel foglalkoztak – tájékoztatta portálunkat Ravasz Ábel, a Bél Mátyás Intézet elnöke…” 

Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Videó: Az 1956-os magyar forradalom 65. évfordulója alkalmából Felvidék-szerte tartottak megemlékezéseket 

Kassa/Királyhelmec/Dunaszerdahely/Tornalja/Nagykapos. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hatvanötödik 

évfordulója alkalmából Felvidék-szerte tartottak megemlékezéseket…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk > 

Kötet: A Pongrácz Lajos Társaság története 

Az ipolysági székhelyű Pongrácz Lajos Társaság három évtizedének történetét, tevékenységének főbb mozzanatait foglalja össze a 

hetekben megjelent kötet. Mint Lendvay Tibor az előszóban kissé borúlátóan kifejti: három évtized egy szervezet életében hosszú 

idő. […] A nyolcvan oldalas kiadvány nyitányként röviden áttekinti a társaság megalakulásának történetét. Amint olvasható: a 

Rákóczi Szövetség hathatós támogatásával a társaság 1992-ben alakult meg Ipolyság és Vidéke Célalap névvel. Elsődleges feladata 

a beiratkozási program népszerűsítése, mely által a magyar iskolák fontosságára hívták fel a magyar gyermekek szüleinek a 

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

Nézőpont kérdése – a MAMŰ Társaság csoportos kiállítása Kassán 

Október 15-én, pénteken került sor a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában a MAMŰ Társaság kiállítására, melyet 

az intézmény igazgatója, Kovács Ágnes nyitott meg. Elmondta, a MAMŰ Marosvásárhelyi Műhely néven indult 1978-ban. Az aktív 

tagok fokozatosan áttelepültek Magyarországra, ahol új szervezetet hoztak létre. Nevüket viszont megtartották, de ma már a 

Maszülető Művek kifejezést fedi. Magyarországi tagjaik élénk kapcsolatot tartanak fenn erdélyi társaikkal…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ásatás zajlik a borzovai templomban 

Emlékezetes nap lesz az idei szeptember 14-e a borzovai lakosoknak. A falu református lelkésze, André János lelkendezve adta 

hírül minden arra járónak a református templom régészeti feltárásakor a padló alól előkerülő lelet hírét. […] Balogh Árpád és Peter 

Tajkov nem könnyű körülmények közt, centiméterről centiméterre haladva tárták fel a munkagödröt. A feltárásnak az a célja, hogy 

https://tv.transindex.ro/?film=1168&egy_viz_alatti_kozosseg_a_szekely_szombatosok_tortenete
https://multikult.transindex.ro/?hir=11937&szinhaztudomanyi_konferencia_lesz_lathatatlan_szinhaztortenetek._noi_nezopontok_cimmel
https://multikult.transindex.ro/?hir=11937&szinhaztudomanyi_konferencia_lesz_lathatatlan_szinhaztortenetek._noi_nezopontok_cimmel
https://kronikaonline.ro/kultura/arkossy-istvan-kolozsvari-szuletesu-iro-kepzomuvesz-kapta-a-magyar-iroszovetseg-arany-janos-dijat
https://www.bumm.sk/belfold/2021/10/22/mukodik-mukodeset-a-kisebbsegek-baratai-parlamenti-munkacsoport
https://www.hirek.sk/?_ga=2.83343318.1796594510.1635164826-437371150.1635164826
https://felvidek.ma/2021/10/lendvay-tibor-a-pongracz-lajos-tarsasag-tortenete/
https://felvidek.ma/2021/10/minden-nezopont-kerdese-a-mamu-tarsasag-csoportos-kiallitasa-kassan/
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SZERBIA/VAJDASÁG 

 

a víz által alámosott, felázott templomhajófalak korát meghatározza, egyértelműsítse a templom mostani alapfalainak 

elhelyezkedését és azoknak anyagát vizsgálja meg a felázás elleni állagmegóvási és kármegelőzési építészeti beavatkozások előtt…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Helyzetkép: A sámoti templom 

Somorjától Szenc felé autózva, a nem régiben átadott R7-es gyorsforgalmi út felüljárójának egyik útjelző tábláján alig ismert 

településnévre lehet figyelmes az utazó: Sámot. A korábban önálló, mára néhány tucat házból álló, Somorja városrészévé lett 

falucska legfeljebb a felső-csallóköziek számára ismerős, mégis érdemes a figyelemre. Határában találjuk ugyanis a Felvidék kevés 

megmaradt Árpád-kori templomainak egyik legérdekesebbikét. Az Antióchiai Szent Margit tiszteletére felszentelt templom 

valamikor a XIII. század előtt épülhetett az akkor már bizonyítottan létező település számára…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Videó: Czibor Angelika pedagógusi díjban részesült 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén ugyan online formában, de megtartotta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

XXVI. Országos Találkozóját. […] A díjazott pedagógusokról a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének munkatársai 

készítettek portréfilmeket. A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységéért részesült az SZMPSZ-díjában a hetényi 

Tarczy Lajos Alapiskolát igazgató Czibor Angelika. Biológia és kémia szakon szerzett tanári oklevelet, szívesen mutat be 

kísérleteket a gyerekeknek, rengeteget mesél és az élményszerű oktatás híve…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Felhívás: Már lehet pályázni a szülőföldi felsőoktatási tanulmányi támogatásra 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 

2021/2022-es tanévben külhoni felsőoktatási mester- vagy doktori képzésen részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar 

nemzetiségű személyek számára. A pályázat beadási határideje: 2021. november 28., éjfél. A szlovákiai magyar hallgatók körében 

legnépszerűbb pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege nem változott…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Április 3-án lesznek a választások 

2022. április 3-án lesznek a köztársasági elnöki, a köztársasági parlamenti és a belgrádi önkormányzati választások - erősítették meg 

a köztársasági parlamentben is, ahol a pártok közti párbeszéd újabb fordulóját tartották…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

1956-os megemlékezések Vajdaság szerte 

Temerinben is megemlékeztek az 56-os eseményekről Sörös Imre temerini mártír, ötvenhatos forradalmár 2018-ban felavatott 

mellszobra előtt. […]  A hazájuk elhagyására kényszerülő tömegek egy jelentős része Horgos környékén lépte át a határt. A falu 

központjában 2015-ben avattak fel egy emléktáblát, amit azóta október 23-án minden évben megkoszorúznak. […] A Muzslai Petőfi 

Sándor MME szervezésében az idén is megemlékeztek. […] A zentai városháza oszlopcsarnokában megkoszorúzták dr. Rajki 

Márton emléktábláját, a Művelődési Házban pedig ünnepi műsorral emlékeztek. […] A Vajdasági Magyar Szövetség központi 

megemlékezésének, illetve ünnepségének keretében a palicsi Szabadság madara emlékmű megkoszorúzásával…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

Beszélgetés: Vajdaság nyelvi tájképe 

A nemzeti közösségek sajtószerveiről, a helyi médiumokról, a kisebbségi nyelvhasználatról és a kisebbségi nyelveken történő kiadói 

tevékenységről tartottak szerdán közvitát az ötödik Európai Konferencián Újvidéken. A Vajdaság nyelvi tájképe: nyilvánosság, 

kisebbségi média, kiadói tevékenység címet viselő mai találkozó egy öt kerekasztal-beszélgetésből álló sorozat utolsó állomását 

képezte. A konferencián részt vett Virág Gábor, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója és Orosz János kisebbségi ügyekkel 

megbízott ombudsmanhelyettes is. Orosz János elmondta: ma is hatályos a 1991-ben meghozott nyelv- és íráshasználatról szóló 

törvény, amely meglátása szerint a maga korában több logikátlanságot és félreértelmezhető rendelkezést tartalmazott, azóta viszont 

számos jótékony módosításon esett át, és a nemzetközi egyezmények rendelkezései is bekerültek a hazai törvénybe…” Forrás: 

Rtv.rs: teljes cikk > 

 

 

https://ujszo.com/regio/a-templom-ahol-megtalaltak-a-legregebbi-borzovai-maradvanyait
https://ma7.sk/tajaink/samot-egy-el-nem-feledett-templom-tortenete
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-szlovakiai-magyar-nyelvu-oktatast-tamogato-tevekenysegert-czibor-angelika
https://felvidek.ma/2021/10/mar-lehet-palyazni-a-szulofoldi-felsooktatasi-tanulmanyi-tamogatasra/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/aprilis-3-lesznek-valasztasok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27074/Temerinben-is-megemlekeztek-az-56-os-esemenyekrol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27070/1956-ra-emlekeztek-Horgoson.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27069/Muzslya-Megemlekeztek-az-1956-os-esemenyekrol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27068/Zenta-Az-1956-os-forradalom-emlekezete.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4757/kozelet/252842/Palicson-eml%C3%A9keztek-az-1956-os-h%C5%91s%C3%B6kre-%C3%A9s-%C3%A1ldozatokra-VMSZ-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-Palics-1956-okt%C3%B3ber-23.htm
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/nemzeti-identit%C3%A1sunk-jelent%C5%91s%C3%A9ge-%C3%A9s-szerepe_1281942.html


DIASZPÓRA 

Konferencia: Nemzeti identitásunk jelentősége és szerepe 

A nemzeti kisebbségek identitása a Nyugat-Balkánon a kultúrafejlesztés és a biztonság szempontjából – ez volt a központi témája 

annak a belgrádi konferenciának, amelyet a Konrad Adenauer Alapítvány szervezett…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Gyászhír: Burány Nándor egyetemi oktató 

Elhunyt Dr. Burány Nándor a Dunaújvárosi Főiskola volt oktatója, az MTA külső köztestületének tagja. Burány Nándor 1958. 

január 3-án született Adán. Belgrádi Egyetem Villamosmérnöki Karán védte meg a doktori disszertációját. Öt évet dolgozott a 

Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézetében, mint főiskolai docens. A Főiskolán villamosságtan és elektronika témakörébe 

tartozó tantárgyakat oktatott…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >   

Emléktáblát avattak Dan Reisinger világhírű grafikus magyarkanizsai szülőházának a falán 

Emléktáblát avattak csütörtökön Dan Ivan Reisinger (1934-2019) magyarkanizsai születésű, világhírű izraeli grafikus szülőházának 

falán. Ezt megelőzően a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban rövid megemlékezés keretében méltatták 

munkásságát, amelyen jelen volt a festő fia, az ismerősei, de képviseltette magát Izrael belgrádi nagykövetsége, illetve a 

magyarkanizsai önkormányzat is…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Videó: Háromszáz magyar nyelvű kötetet kap a törökkanizsai könyvtár 

Papp László, valamikori törökkanizsai bankár hagyatékából mintegy 300 magyar nyelvű klasszikus kötet kerül hamarosan a helyi 

Branislav Nušić Népkönyvtárba. A kötetek mind jó állapotban vannak és különlegességek is akadnak közöttük. Magyar és 

világirodalmi klasszikusok is megtalálhatóak az adományban. A nagy értékű kötetek Papp László második felesége, Ilonka halála 

után kerültek a törökkanizsai Bánszky Máriához, aki szerint igazán különleges darabok is megtalálhatóak közöttük. A törökkanizsa 

múzeumi tanácsosa, etnológus elmondta: „Érdekesek a magyar regényírók kötetei, ezek sincsenek sorrendben, tehát nincs meg 

komplett, valószínű, hogy ezeket is osztották. Viszont benne van az ex libris-ei a volt tulajdonosnak. Papp László, piros tintával 

mindegyikbe beleírta, hogy Papp László könyve…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Megemlékezések az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65-ik évfordulójára 

A kanadai diaszpóra szervezetei ezen a hétvégén Kanada szerte méltón emlékeznek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65-ik 

évfordulójára.  Ahol lehetett a város nevezetességei, hídjai vagy éppen a városháza piros-fehér-zöld színekben pompázik majd, ezzel 

is tisztelegve a hősöknek és köszönetet mondva Kanadának, aki több mint 36 ezer magyar menekültet fogadott be a forradalom 

leverése után. [...] Vass-Salazar Mária nagykövet, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulója alkalmából október 21-

én adott fogadást a Ottawaban. [...] Montrealban a Magyarok Nagyasszonya Templom adott helyet az ünnepség megtartására…” 

Forrás: Magyarkronika.com: teljes cikk >   

Erdélyi címerekről a címertani világkongresszuson 

Az erdélyi rendek – vármegyék, székelyek és szászok – címerhasználatáról tartott előadást dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi 

Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, az MTA külső köztestületének tagja október 21-én Madridban a VI. Fülöp, 

Spanyolország királya fővédnökségével október 20–23-a között zajló 34. Genealógiai és Címertani Világkongresszuson…” Forrás: 

Magyarkronika.com: teljes cikk >  

Interjú: Gombos Zoltán, molekuláris patológus 

A pozsonyeperjesi Gombos Zoltán a dunaszerdahelyi kórházban kezdte pályáját belgyógyászként. Ma az amerikai Louisiana 

államban, Lafayette-ben dolgozik sebészeti és molekuláris patológusként, emellett mint tiszteletbeli konzul képviseli Szlovákiát. 

Azt mondja, sem a szakirány, sem az országváltás nem volt számára nehéz, csak kellő nyitottság kell ahhoz, hogy az ember az 

újdonságot esélyt nyújtó lehetőségnek lássa, ne bizonytalan ingoványnak. „A karrierem egyik legfontosabb mérföldköve az volt, 

hogy megismerkedtem egy magyar származású, Amerikában élő orvosprofesszorral, Szabó Sándorral, az MTA külső 

köztestületének tagjával, aki a gyomor- és bélrendszeri betegségek, elsősorban a gyomorfekély területén végzett kutatásokat, és 

meghívott az intézetébe. A téma nem állt tőlem távol, az ajánlat pedig hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen a professzor Selye János 

PhD diákja volt a montreali Selye Intézetben, még hajóval érkezett Amerikába…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >   

            Összeállította: Bóna László                                     
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https://www.e-nepujsag.ro/articles/erdelyi-cimerekrol-a-cimertani-vilagkongresszuson
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