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84.000 magyar születésű él Ausztriában 

2021 első napján 1,8 millió olyan lakosa volt Ausztriának, aki külföldön született. Ez az összlakosság egyötöde – derül ki az Osztrák 

Integrációs Alap (ÖIF) friss tanulmányából. A legtöbb külföldi Németországból, Boszniából és Törökországból származik, a 

Magyarországon születettek a rangsor hatodik helyén állnak. Január elsején 83.914 olyan személy élt Ausztriában, aki 

Magyarországon született. Számuk az elmúlt 5 évben 24%-kal nőtt, áll a statisztikákban. Tartományi összehasonlításban a 

legtöbben, 23.672-en a fővárosban élnek. […] Burgenlandban a Magyarországon születettek létszáma közel 7,500 – ezzel ők 

alkotják a legnépesebb külföldi származású csoportot. Arról, hogy hány tagja van az őshonos ausztriai magyar népcsoportnak, 

valamint hogy a magyarországi származásúakon kívül még hány külföldi vallja magát magyarnak Ausztriában, nem készült 

kimutatás…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Emlékülés a 100 éves Burgenlandról 

A centenáriumi emlékév eddigi egyetlen szövetségi eseményét rendezték meg október 19-én Bécsben, a patinás Epstein-palotában, 

ahol az előadók az elmúlt 100 év eredményeire hívták fel a figyelmet – különös tekintettel a népcsoportok jelenlétére és kultúrájuk 

társadalmi értékére. Az ünnepségen Herbert Brettl történész tekintette át röviden Burgenland 100 éves történetét. A történész 

felidézte a burgenlandi identitás és a hozzá társuló jelképek megszületésének folyamatát, az ehhez vezető harcokat, feszültségeket 

is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

A forradalomi megemlékezések Ausztriában 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeire, a hősökre és az áldozatokra emlékeztek a Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja valamint a Grazi Magyar Egyesület közös koszorúzásán, amit október 22-én este tartottak a gráci dómnál. […] 

A Salzburgi Magyar Egyesület és Magyarország Innsbrucki Főkonzulátusa közösen emlékezett október 23-án az 1956-os 

forradalom és szabadságharc eseményeire. Az ünnepi program két szakmai előadással kezdődött. Angi Anita történész két 

személyes történeten keresztül mutatta be az 1956-os menekültek sorsát. A szabadkai Ricz András, a regionális tudományok doktora 

ezt követően arról beszélt, hogyan lehet értelmezni a mai közép-európaiságot. […] Az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és 

Akadémikusok Szövetsége a helyi Magyar ház kertjében álló menekültszobrot koszorúzták meg. A szobornál beszédet mondott dr. 

Meleghy Tamás, az Innsbrucki Egyetem nyugalmazott professzora…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > 

Podcast: Zenei időutazás a burgenlandi magyarokkal 

A „100 év Burgenland“ emlékév legnagyobb szabású, magyar vonatkozású eseményére készül partnereivel közösen a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület: November 5-6-án multimediális Zenei időutazással mutatják be a felsőőri OHO-ban, hogyan teltek az 

elmúlt évszázadok magyar szemszögből. […] Az előadás középpontjában az elmúlt 100 év eseményei állnak, amit a burgenlandi 

magyarság és a velük együtt élő népcsoportok átéltek. A határkijelölés élményei, a háborúk traumája mellett szó esik a Burgenland 

létrejöttét megelőző, meghatározó fordulópontokról is – a Honfoglalástól a reformációig. A döntően magyar nyelvű előadást német 

nyelvű feliratok, kísérőszövegek, összefoglalások kísérik, de közreműködnek a produkcióban a burgenlandi horvátok és romák 

képviselői is. […] Zsótér Írisz, BMKE-elnökhelyettes a Zenei időutazás ötletéről és hátteréről szól, Vass Jennifer fotóművész, az 

előadás rendezője illetve Medgyessy Tamás filmes alkotó a bemutató vizuális elemeiről mesél…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

 

Podcast: Új alapító okirat készül a Lendvai Népi Egyetemnek 

Módosul a Lendvai Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete alapítóinak sora, és az elmúlt években bizonyított 

tevékenységre alapozva bővül az intézet tevékenységi köre. A Lendvai Községi Tanács legutóbbi ülésén első olvasatban 

megvitatták, és egyhangúlag elfogadták a Lendvai Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézetének alapításáról szóló 

rendeletjavaslatát. Az intézet egyedüli alapítója ezentúl csak Lendva Község lesz…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3126864/
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https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/uj-alapito-okirat-keszuel-a-lendvai-nepi-egyetemnek/598775
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HORVÁTORSZÁG 

Kötet: Soha nem ment el igazán 

A Lendvai Galéria-Múzeum pénteken a Lendvai Zsinagógában bemutatta Danč-Roth Marika képzőművész monográfiáját. A 

bemutatót követően a művésznő tartott tárlatvezetést a szeptember 10-én megnyitott „Dicshimnusz a kéznek és a fonalnak” című 

kiállításán. A Danč-Roth Marika 70. születésnapja alkalmából megjelent monográfia lapozgatása során a művésznő gazdag alkotói 

útja, valamint változatos életének fontosabb történései rajzolódnak ki előttünk. A könyv három nagyobb részre van osztva – írások, 

amelyek a művésznő életéről és munkásságáról szólnak, ezt követi a terjedelmesebb és színes rész, a kronológiai sorrendben 

bemutatott reprodukciók (a fényképek többségét Baumgartner Dubravko, a galéria igazgatója készítette) …” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk >  

Konferencia: 150 évvel ezelőtt alakult az első lendvai olvasókör 

Október 25-én a lendvai Színház- és Hangversenyteremben az első lendvai olvasókör megalapításának 150. évfordulója alkalmából 

szimpóziumot szerveztek, ahol hat előadó a Lendva környéki olvasási és könyvtári tevékenység különböző szegmenseit mutatta be. 

A tanácskozás témájára az előcsarnokban kiállítás is nyílt. A szimpózium első előadását Halász Albert, a szervező Lendvai Könyvtár 

és Kulturális Központ (KKK) igazgatója, az MTA külső köztesületének tagja tartotta a lendvai olvasókörök előzményeiről és 

megalakulásukról. […] Horvat Ines, a Lendvai Könyvtár könyvtárosa a második világháború utáni könyvtári tevékenységről tartott 

előadást. […] Soós Mihály, az MNMI igazgatója intézményük olvasásnépszerűsítő tevékenységéről beszélt. […] Az MTA külső 

köztestületének tagjai: Bence Lajos költő, író az egyesületalapításokról mint a kiegyezés utáni társadalmi élet építőköveiről szólt, 

Zágorec-Csuka Judit könyvtáros pedig Hajós Izsó költőt és földbirtokost mint a Polgári Olvasóegylet egyik kiemelkedő tagját 

mutatták be. […] A záróelőadás videófelvételről hangzott el – Barátné Hajdú Ágnes…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

 

Beszámoló: Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) konferenciája 

A múlt hétvégén a finn fővárosban, Helsinkiben tartott konferenciát az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN). A 

rendezvény célja az északi államok sikeres kisebbségi modelljeinek bemutatása volt. A konferencián a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségét (HMDK) Andócsi János alelnök képviselte. […] A FUEN az európai őshonos nemzeti kisebbségek és 

etnikai csoportok európai ernyőszervezete. A több mint 65 éve Párizsban létrejött FUEN-nek a HMDK-val együtt 107 tagszervezete 

van. […] Érdeklődéssel hallgatták, hogy egy olyan sokat szenvedett ország, mint Horvátország, milyen magas szintű 

kisebbségvédelemmel, a ránk vonatkozó alkotmány erejű törvénnyel rendelkezik […] mondta Andócsi János…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Népszámlálás 2022-ben: Előnyök és buktatók a magyar közösség számára 

Megtartotta 2021/2022-es évadnyitó előadását a Bolyai Társaság, a Virtuális Bolyai Egyetem előadássorozatának első meghívottja 

Barna Gergely szociológus, az Erdélystat vezető munkatársa volt, aki a 2022-es népszámlálás lehetőségeiről, veszélyeiről és kritikus 

pontjairól beszélt. […] Az előadás első részében a népszámlálás módszertani újdonságairól, valamint a romániai magyar közösség 

szempontjából az azokban rejlő veszélyekről és lehetőségekről esett szó, míg a második részben az elmúlt tíz év társadalmi 

változásairól, demográfiai és migrációs trendjeiről beszélt a társadalomkutató. […] Barna Gergely elmondta: a 2022-es népszámlálás 

kapcsán még mindig vannak tisztázatlan részletek, még mindig tart a szervezés, annak ellenére, hogy ez még 2018-ban elkezdődött. 

Nincsen például még végleges kérdőív kialakítva, de a módszertan sincs teljesen leszögezve. A legfontosabb különbség szerinte 

2011-hez képest, hogy van egy nyitás a statisztikai intézetek felé, így lehetősége lesz a lakosságnak arra, hogy online töltse ki a 

kérdőívet… […] Barna Gergely szerint összességében elmondható, hogy ha ez a fajta módszertan megy végig a népszámláláson, 

akkor a magyar lakosság aránya is jó eséllyel csökkenni fog. „Amíg 2011-ben arról szólt a kampány, hogy sikerül-e az arányt 

megtartani, most nagy valószínűséggel aránycsökkenést is magunknak tudhatunk...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar szülők nyertek kártérítési pert a „cinikus” főtanfelügyelővel szemben, precedensértékű lehet 

Az Apáczai-ügyben 60 ezer lejes kárt okozott egy tanfelügyelő diszkriminációjával, amelyet nem ő, hanem az adófizetők fizetnek 

meg. Mégis örülhetünk, a bírósági döntés nyelvi jogok terén előrelépést jelent. Az Apáczai líceum ügyéről már a 

diszkriminációellenes hatóság is megállapította, hogy a 2016/2017-es tanévben diszkrimináció érte az ötödik osztályos diákokat, 

akiknek a tanfelügyelő – a szükséges létszám ellenére – nem engedélyezte, hogy képzőművészeti osztályba járhassanak. Az akkori 

tanfelügyelő (jelenlegi megyei tanácsos) ugyanis kétségbe vonta, a 13 éve működő magyar nyelvű képzést.  […] A főtanfelügyelő 

az osztályt tanévkezdés után megszüntette. Ekkor a Székely Géza nyugalmazott rajztanár nevéhez is köthető demonstrációkkal és 

https://nepujsag.net/kultura/11315-soha-nem-ment-el-igaz%C3%A1n.html
https://nepujsag.net/kultura/11314-150-%C3%A9ves-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1ri-tev%C3%A9kenys%C3%A9g.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/az-ertelmiseg-egyedueli-gyuelekezohelye-volt/598777
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/az-ertelmiseg-egyedueli-gyuelekezohelye-volt/598777
https://kepesujsag.com/konferencia-az-eszaki-modellrol/
https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-2022-ben-elonyok-es-buktatok-a-magyar-kozosseg-szamara


petícióval próbálkoztak a szülők, mindhiába. A diszkriminációs ügyet a Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért (AGFI) karolta 

fel. […] Szeptember 16-án emelkedett jogerős szintre a bírósági döntés. A bíróság 60 000 lejes kártérítést ítélt meg annak a tíz 

szülőnek (fejenként 6 000 lej), akiknek gyerekei a 2016-2017-es tanévben nem részesülhettek magyar képzőművészeti oktatásban, 

és akik vállalták, hogy a jogi huzavonát végig csináljak...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Önkénteskonferencia zajlott a Sapientián 

Az október 4-én megtartott önkéntesség témájú konferenciának a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara adott otthont. Az esemény 

egy nyertes felsőoktatási Erasmus+ pályázat keretében jöhetett létre, célja az önkéntesség népszerűsítése, támogatása, elismertetése 

és munkaerőpiaci hasznosításának szemléltetése a fiatalok körében. Olyan helyi, regionális, országos és nemzetközi szervezetek 

mutatták be az önkéntességre irányuló programjaikat, mint a Salvatore Egyesület (Sepsiszentgyörgy), az Outward Bound Románia, 

a Szent Balázs Alapítvány, a Gyulafehérvári Caritas, a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Az eseményen a Debreceni Egyetem 

Egészségügyi Karának oktatói, továbbá a Sapientia egyetem közegészségügyi szolgáltatások és politikák szak hallgatói és tanáraik 

is részt vettek. A diákok olyan tevékenységeket gyakorolhattak, mint az elsősegélynyújtás, defibrillálás, újjáélesztés. A program két 

részre oszlott...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Rendhagyó 55 éves gyógyszerész-találkozó 

Különleges helyszínen tartották 55 éves találkozójukat október 10-én a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1966-

ben végzett gyógyszerészei. A Segesvár főterén álló 350 éves Rosenthal-házban volt kollégájuk, Veress László főgyógyszerész 

nosztalgiát ébresztő patikatörténeti kiállítást rendezett be, és feleségével, Veress Mártával együtt ott látta vendégül a meghívottakat. 

[…] A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az MTA külső köztestületének két tagja, dr. Sipos Emese egyetemi tanár, a MOGYTTE 

gyógyszertechnológia-tanszékének professzora, aki végzős hallgatóként 1990-ben a segesvári kórházi gyógyszertárban kezdte a 

pályafutását, illetve dr. Kelemen Hajnal egyetemi tanár, a MOGYTTE gyógyszerészeti kémia professzora, aki elismeréssel szólt 

arról, hogy vidéken dolgozó gyógyszerészként is lehet tudományos munkát végezni. […] A későbbiekben Veress László bemutatta 

a gyűjteményt...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: A roma közösségépítés dilemmái és lehetőségei 

A nemrég zajlott Közösségépítők konferenciája egyik előadójával beszélgettünk a roma közösségépítés dilemmáiról és 

lehetőségeiről. Sándor István a Gyulafehérvári Caritas munkatársa, közösségi facilitátor, a szociális szolgáltatások szakembere, aki 

több évtizede dolgozik roma közösségekben. Közismert a romániai roma közösségek súlyos helyzete, aminek megvannak a 

történelmi és társadalmi gyökerei. […] Az örökölt sztereotípiákat mondják vissza, ami indulatokat, konfliktusokat okoz. Ennek 

következtében sajnos a legtöbb roma fél méterrel „alacsonyabbnak” gondolja magát, s már a másik hangjától is megrezdül. Tudjuk 

milyen helyzet, mert mi magyarok is kisebbségben vagyunk. […] A közönség eszerint közömbösséggel jár. - Ebben az értelemben 

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

Marosvásárhely nevezetességeit graffitizték a falakra az utcaművészek 

Több magyar és román helyi személyiség portréja került fel elhagyott, szürke tömbházfalakra Marosvásárhelyen. A Metamorfózis 

projektben a kezdeményező egy turisztikai útvonalat szeretne kialakítani, amelynek bejárásával a turisták és a helybéliek 

megismerhetnek pár olyan személyiséget, akik hozzájárultak Marosvásárhely fejlődéséhez. […] A marosvásárhelyi tömbházfalakat 

és egyéb felületeket többek között Bolyai Farkas és Bolyai János, Tompa Miklós, Bernády György, Borsos Tamás és Bölöni László 

portréi fogják díszíteni, de felkerült a falakra többek között Sorina Bota újságíró és Ioan Fiscuteanu színész portréja is...” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Nyáry Krisztián a készülő dokumentumfilm-sorozatról: Misszióm a skanzenszerű Erdély-kép árnyalása 

Kalandos utazásra hívta Nyáry Krisztiánt és lányát, Lucát a magyarországi Spektrum csatorna: 30 forgatási napot töltöttek 

Erdélyben, hogy egy dokumentumfilm-sorozatban sztereotípiamentesen mutassák be a régiót. […] Az átlagos, Erdélybe nem járó 

magyarországiak fejében az a skanzenszerű kép van, hogy a székely bácsi medvéből szalonnázik a borvizű patak mellett, és közben 

a fenyvesek susognak. Ennél sokkal összetettebb, izgalmasabb Erdély, van egy modern arca is, illetve a tradicionális arca is sokkal 

színesebb… […]  Nyáry Krisztián javaslatára Barabási Albert László fizikussal, hálózatkutatóval az MTA külső tagjával látogattak 

el gyerekkorának helyszínére, Balánbányára. „Bemásztunk abba a lezárt iskolába, ahová ő járt. Egész Balánbánya olyan, mintha ott 

megállt volna az idő, de az iskolaépület, ahola szocialista címer ott lógott a falon, különösen...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kató Emőkét díjazták Bukarestben 

A 11. Bucharest Fringe – Független Színházak Maratonján Kató Emőke színművész nyerte megosztva a legjobb női főszereplőnek 

járó elismerést a kolozsvári Reactor független színházi társulat Andrei Măjeri által rendezett Minden, amit elvett tőlem Alois című 

https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29242&magyar_szulok_nyertek_karteritesi_pert_a_8222cinikus8221_fotanfelugyelovel_szemben_precedenserteku_lehet
https://www.e-nepujsag.ro/articles/oenkenteskonferencia-zajlott-a-sapientian
https://www.e-nepujsag.ro/articles/rendhagyo-55-eves-gyogyszeresz-talalkozo
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29240&8222elmondhatom_hogy_emberileg_nagyon_gazdag_lettem8221_8211_a_roma_kozossegekkel_valo_munka_dilemmai_es_lehetosegei
https://szekelyhon.ro/aktualis/neves-szemelyisegek-portreit-festettek-fel-a-marosvasarhelyi-tombhazfalakra-de-nem-mindenki-orul-ennek
https://maszol.ro/kultura/Nyary-Krisztian-missziom-a-skanzenszeru-Erdely-kep-arnyalasa
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román és magyar nyelvű előadásában nyújtott alakításáért. Kató Emőkét „azért az erőért és érzékenységért” díjazták, „amellyel 

megalkotta az Alzheimer-kórban szenvedő karaktert, annak tehetetlenségbe és feledékenységbe zuhanását...” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

 

Szlovákiában a nők keresete csak a férfiak keresetének 81 százalékát éri el 

Idén október 25-e a nők és férfiak egyenlő jövedelmezésének a napja. Azaz mától kezdve a nők ingyen dolgoznak. A tavalyihoz 

képest ez három nappal javult, bár az adatok nem veszik figyelembe a járványt és annak hatását a nőkre. Szlovákiában az EU-n 

belül a legnagyobbak a különbségek a női és férfi javadalmazás között. A statisztikai hivatal szerint, míg a férfiak átlagkeresete 

bruttó 1446 euró volt, addig a nőké 1191 euró. Negatívumként tekinthető arra a tényre is, hogy ez a különbség az elmúlt tíz évben 

nem csökkent, hanem a differencia 18 és 21 százalék között hullámzik…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Vélemények: A szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatása a nemzetiségi iskolákban 

Mint ismeretes, a szlovák parlament Gyimesi György javaslatára törvénybe iktatta az eddigi lehetőséget, azaz a szlovák nyelv idegen 

nyelvként való oktatását a nemzetiségi iskolákban. Szakmai szempontból azonban nem olyan egyszerűek a dolgok, ahogy azt egyes 

politikusok látják. […] Ennek apropóján kerestük meg Prékop Máriát, a Szövetség Híd-platformjának oktatási szakpolitikusát, a 

nemzetiségi oktatásért felelős főosztály korábbi vezetőjét. Prékop szerint minden – módszereit szakmai tudása alapján szuverén 

módon választó – szakember számára elfogadhatatlan a munkájába való ilyen beavatkozás. A törvény így korlátozza a pedagógus 

jogát és lehetőségét a pedagógiai tevékenységben alkalmazandó eljárások (módszerek, eszközök, szervezési módok, stratégiák) 

megválasztására és saját belátása szerinti alkalmazására. […] Úgy gondoljuk, hogy a tantárgyak tantervei helyett célszerűbb lenne 

megfogalmazni a kimeneti elvárásokat. Azt a teljesítményminimumot, amelyet minden tanulónak kötelezően el kell sajátítania az 

egyes tanulmányi szakaszok végéig, írja Albert Sándor, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Interjú: Lőrincz Katalin, iskolaigazgató 

Október elsejétől látja el az igazgatói feladatokat Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola egykori igazgatóhelyettese. A 

tapasztalt pedagógus jól ismeri Léva egyetlen magyar tanítási nyelvű intézményének tanulóit, pedagógusait és mindennapi 

küzdelmeit. […] Célunk továbbra is a magyar identitástudat megőrzése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, az élő idegen nyelvek 

fejlesztése, valamint a környezettudatosság elmélyítése” – hangsúlyozta Lőrincz Katalin. Az idei tanévben 112 tanuló jár a Juhász 

Gyula Alapiskolába. Tizenhat elsősük van, ami nagyon jó eredmény, a második osztályt azonban csak kilencen látogatják…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Popély Gyula előadása Szepsiben 

A Csemadok Szepsi Alapszervezete meghívására Popély Gyula közismert történész bemutatta a Szövetségben az ellenséggel című 

2019-ben kiadott könyvét. Mint a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem rektor-helyettese, tanárként a felvidéki politikai 

történelem felé fordult, majd megegyezett a fiával, ő az 1945 előtti korszakot fogja feldolgozni, Popély Árpád meg a második 

világháború utánit. Először úgy tervezte, egy kötetben foglalja össze az 1914-45 közötti korszakot, ám kiderült, ez képtelenség, 

olyan gazdag az anyag. Így most már négy kötet készült el, és az év végéig még további kettő jelenik meg . Az első kötet az 1914-

1920 közötti éveket dolgozta föl 440 oldalon, 2010-ben jelent meg. […] Az első világháború alatt a Felvidék értelmiségének egy 

része tudott róla, hogy a csehek milyen elképzeléseket dédelgetnek. De ezt mindenki abszurdumnak tartotta. […] Prága? Messze 

van. Elképzelhetetlen, hogy egy ezeréves ország megszűnjön. Ez képtelenség!…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Tanulmány: A hivatali érintkezés nyelve a dél-szlovákiai önkormányzati hivatalokban 

Jelen írás dél-szlovákiai magyar többségű települések önkormányzati hivatalában végzett saját kutatások, illetve a pozsonyi magyar 

tanszéken az önkormányzati kétnyelvűség témakörében keletkezett szakdolgozatok vizsgálati eredményein, tanulságain alapul. 

Célja, hogy betekintést nyújtson a hivatali kétnyelvűség gyakorlati alkalmazásába, mégpedig az alábbi vizsgálati szempontok 

alapján: külső és belső feliratok nyelve, szóbeli ügyintézés nyelve, írásbeli ügyintézés nyelve, kiadott/működtetett tömegtájékoztató 

eszközök nyelve. […] Írja Misad Katalin, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Videó: Kiváló módszertani és nevelési eredményekért részesült pedagógusi díjban Kássa Melinda 

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. Módszertani és nevelési eredményeiért az Óvodapedagógusok, nevelők, szakszolgálatot ellátók díjában 

http://szabadsag.ro/-/kato-emoket-dijaztak-bukarestben
https://ma7.sk/aktualis/szlovakiaban-a-nok-keresete-csak-a-ferfiak-keresetenek-81-szazalekat-eri-el
https://www.bumm.sk/belfold/2021/10/25/szlovak-mint-idegen-nyelv-mit-hoz-a-torvenybe-iktatott-lehetoseg-kotelezove-valasa
https://felvidek.ma/2021/10/labon-lottuk-magunkat/
https://ujszo.com/regio/lorincz-katalin-mottoja-kivetel-nelkul-szeresd-a-gyermekeket
https://felvidek.ma/2021/10/nem-tevesztettunk-utat-popely-gyula-szepsi-eloadasa/
https://ujszo.com/szalon/a-hivatali-erintkezes-nyelve-del-szlovakiai-onkormanyzati-hivatalokban
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részesült Kássa Melinda, a nagykaposi Óvoda pedagógusa, intézményvezető. A díjat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

2021-ben ítélte oda a 38 éve a pedagógusi pályán lévő lelkes óvópedagógusnak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Fenyegető levelet kapott a szlovák evangélikus egyház Begecsen 

Az Újvidék községhez tartozó, a várostól mintegy 20 kilométerre fekvő Begecsen a helybeli szlovák evangélikus templom címére 

fenyegető levél érkezett, melyben a település szlovák nemzetiségű polgárait arra szólítják fel, hogy mielőbb költözzenek el a közeli 

Dunagálosra, azaz Gložanba. […] Szavaiból az is kiderült, hogy az utóbbi öt évben ez a negyedik hasonló tartalmú levél. 

Valamennyiről értesítették a rendőrséget, de eddig nem derült ki, ki áll a levelek mögött. […] A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság nyilatkozatot adott ki a begecsi (Begeč) szlovák evangélikus 

templomba küldött fenyegető levéllel kapcsolatban. Ez egy olyan cselekmény, amely megzavarja tartományunkban a régóta kiépített 

és ápolt jó interetnikus kapcsolatokat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lapszemle: Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék folyóirata, a Tanulmányok 

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék idén is megjelentette népszerű folyóiratát, a Tanulmányokat. A Tanulmányok 

2021/1-es számában az olvasók száztizenegy oldalon keresztül olvashatják a tanszék tanárainak, illetve más professzorok az 

irodalom, a nyelvészet és a komparatív tudományok égisze alatt íródott tanulmányait, kutatásait. […] A Nyelvi tájképek, ideológiák 

passzusban Angyal László, az MTA külső köztestületének tagja képekkel is illusztrált, Sokszínű névszemiotikai tájkép 

Rimaszombatban elnevezésű értekezése a névszemiotikai tájképet vizsgálja egy gömöri (Rimaszombat) településen, de rámutat a 

kisebbségi feliratokban fellelhető kontaktusjelenségekre is. […] Vukov Raffai Éva, az MTA külső köztestületének tagja a Szabadka 

körzetébe tartozó, túlnyomórészt horvátok és bunyevácok lakta Alsótavankút nyelvi tájképével foglalkozik Egy szerbiai bunyevác 

falu, Alsótavankút nyelvi tájképe az utcától az iskoláig tanulmányában. […] Az évente kétszer megjelenő Tanulmányok 

folyóiratának felelős szerkesztője Toldi Éva, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője, főszerkesztője Bence Erika,  a 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének rendes tanára. Mindketten az MTA külső köztestületének tagjai…” Forrás: Szmsz.press: 

teljes cikk > 

Dunatáji beszélgetések címmel rendezvénysorozat kezdődött Zomborban 

A programban olyan kulturális és közéleti személyiségeket mutatnak be, akik valamilyen szempontból kötődnek Nyugat-Bácskához, 

illetve kiemelkedő szerepet töltenek be a vajdasági magyar közösség életében. A zombori Magyar Polgári Kaszinóban megrendezett 

esemény első vendége Silling István nyelvész és néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja volt, aki több évtizedes gyűjtő- 

és tudományos kutatómunkája során számos könyvében mutatta be Nyugat-Bácska történelmi és kulturális hagyatékát. Az 

eseményen egyebek között szó esett a kupuszinai nyelvjárásról, a vallásos népéletről, amely a vidék egyik jellemző vonása, valamint 

Silling István szülőfalujának múltjáról és gyermekkoráról is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Podhorányi Zsolt, író 

Csütörtökön 18 órától Zentán az Alkotóházban, pénteken 19 órától a Szabadkai Városi Múzeumban mutatják be Podhorányi Zsolt 

Mesélő délvidéki kastélyok című kötetének újradolgozott kiadását. [...] Az egyszerű adatokon kívül csodás fotókat és egyedi 

történeteket találhat az olvasó abban a hiánypótló kötetben+. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek köszönhetően a kötet 

újradolgozott változata ismét megjelent, a szerző, Podhorányi Zsolt pedig a Családi Körnek elmondta, az új kiadás valóban új lett, 

sok új információval, történettel. A kastélyok állapotával azonban dicsekedni nem lehet: amennyiben annak nem találnak funkciót, 

menthetetlenül pusztulásra van ítélve. […] A mesélő kastélyok olyan ismeretterjesztő történelmi sorozat, amelynek lapjain a kép 

nem szolgai illusztrációja a kötetnek, hanem önálló, egyenrangú alkotás. […] Min dolgozik jelenleg? Elsősorban A Mesélő 

kastélyok újabb kötetein, így a rég várt erdélyi összefoglaláson és egy kisebb könyvön, amelyik a Bécs környéki nemesség életébe 

enged bepillantást…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Lovas Ildikó kapja a Híd Irodalmi Díjat 

Odaítélte a rangos művészeti elismeréseket a Híd Irodalmi Díj, a Forum Képzőművészeti Díj és a Vajdasági Magyar Művészeti Díj 

bírálóbizottsága. A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága egyhangúlag úgy döntött, hogy a Híd Irodalmi Díjat Lovas Ildikónak ítéli oda 

Amikor Isten hasba rúg című, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent regényéért. A 2020. évre szóló Forum 

Képzőművészeti Díjat Palásti Andrea érdemelte ki, aki 2020-ban kimagasló eredményeket ért el a vizuális művészetekben folytatott 

munkásságában…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  
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Korhecz Papp Zsuzsanna Milorad Medić-díjas 

Milorad Medić díjjal jutalmazták munkájáért Korhecz Papp Zsuzsannát, a Szabadkai Városi Múzeum restaurátorát, közölte a 

Tanjug. A Szabadkai Városi Múzeum festő-restaurátorának méltatásában az áll, kutatómunkája jelentős mértékben hozzájárult a 

festmények elemzéséhez, különösen a barokk festmények, és azon belül is Stettner Sebestyén alkotásainak elemzéséhez…” Forrás: 

Szmsz.press: teljes cikk >  

 

Élő történelemóra a magyar huszárról 

A legendás fegyvernemről tartott élő történelemórát Salánkon, október 22-én dr. Kész Barnabás történész, néprajzkutató, 

hagyományőrző, az MTA külső köztestületének tagja, aki több száz évet felölelő előadás keretében – egy előadássorozat részeként 

– mutatta be a magyar huszárt. Előadása kezdetén felvillantotta hallgatósága előtt Háry János, A kőszívű ember fiai c. regényben 

szereplő Baradlay Richárd, valamint több, a valóságban is létezett híres magyar huszár alakját. A francia huszárságot megszervező 

gróf Bercsényi Lászlóét, Franciaország marsalljáét. A hétéves háborúban Berlint is elfoglaló és megsarcoló Hadik András 

altábornagyét. […] Ezt követően rátért a hírneves magyar könnyűlovasság történetére. […] Az élő történelemórához hozzátartoztak 

a különböző korok huszáregyenruháiba öltöztetett bábuk, a bemutatott fegyverek, nyergek, zablák, valamint az, hogy iskolások is 

magukra ölthettek huszársisakot, csákót, kardszíjon függő kardot, tarsolyt, az ő részvételükkel imitált vívást…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kárpátalján vendégszerepelt a pécsi Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet társulat 

Kárpátalján vendégszerepelt a pécsi Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet társulat október 21-én. A csapat összesen 

három előadást mutatott be: egyet Munkácson a Munkácsy Mihály Magyar Ház, kettőt pedig a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház helyi szervezésében Beregszászban. A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanulói a Szilveszter című tantermi előadást – 

Háy János novellájának adaptációját – láthatták Szabó Zsolt és Szabó Márk József színészek játékában. A történet egy végzős 

általános iskolás fiúról szól, aki fél otthon elmondani, hogy hármast kapott matematikából, ezért elmenekül. […] A délelőtt 

Munkácson, délután pedig a beregszászi színházban bemutatott Mákkirályfi nyíltan és élesen ábrázolja a függőséget – annak 

felismerését, s hogy az honnan ered –, mely hatalmas problémát jelent sok fiatal és felnőtt életében. […] Az előadásokról újságírónk 

Tapodi Gabriella művészeti vezetőt kérdezte…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Videó: Az IQool 4. adása 

A Momentum Doctorandus és az SD közös podcastja ezúttal is a tudománynépszerűsítésről szól. […] Vendégünk Dr. Szőts Zoltán 

Oszkár, A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalának tudományos főmunkatársa, illetve Dr. Kosztyó Gyula, a Clió Intézet 

kutatója. A két történészt arról kérdeztük, hogyan indultak el kutatói pályájukon…” Forrás: FB/ ScientiaDenique: teljes cikk > 

Videó: Fedák Sári-díjakat adtak át Beregszászban 

A Kárpátaljai Megyei Tanács „Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháza” Kommunális (Önkormányzati) Intézményének 

Jótékonysági Alapítványa Szűcs Nelli beregszászi színművésznő kezdeményezésére 2021-ben színházművészeti díjat hozott létre. 

A Fedák Sári-díj első alkalommal kedden került átadásra a beregszászi színházban, a II. Fedák Sári-nap keretében. Fedák Sári 

szobrának megkoszorúzása után az ünnepség a színház nagytermében folytatódott. […] Az egyik díjazott Bogdán Zsolt kolozsvári 

színművész lett. Fedák Sári-díjban részesült Vass Magdolna, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze is…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

 

 

  

            Összeállította: Bóna László                                     
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