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Videó: Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe 

Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással és tudományos előadással kezdődött meg szerdán a Magyar Tudomány Ünnepe idei 

programsorozata, amelynek mottója: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke köszöntőjében kiemelte: a közelmúlt történései megmutatták, hogy a tudomány miként hat a mindennapjainkra. […] Az idei 

programsorozat mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”. Ahhoz azonban, hogy a tudomány valóban iránytű lehessen, 

tudósként, kutatóként fel kell ismerni a kor kihívásait és úgy kell ezekre felelni, hogy azt mindenki megértse – hangsúlyozta 

köszöntőjében Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, a Magyar Tudomány Ünnepe Programtanácsának elnöke. A köszöntőket 

követően átadták a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából hagyományosan odaítélt díjakat, majd Szathmáry Eörs akadémikus 

tartotta meg a rendezvénysorozat nyitóelőadását A szép, a rossz és a fenntartható – milyen legyen, milyen lehet az új világ? 

címmel…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Elérhető a Magyar Tudomány novemberi száma, Az egyetem feladatáról 

Elérhető A Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb, novemberi száma, melynek tematikus összeállítás: Az egyetem 

feladatáról. Összefoglaló az MTA fórumán megjelent írásokról és véleményekről. […] Az MTA elnöke ez év márciusában fórumot 

hirdetett meg a Közgyűlés tagjainak az egyetemek feladatával, helyes működtetésével kapcsolatos kérdések körül járására. A fórum 

gondozására az MTA elnöke egy szerkesztőbizottságot kért fel, amely az MTA vezetésével egyetértésben úgy döntött, hogy a 

fórumot annak teljes tartalmával az akadémiai köztestület egésze számára elérhetővé teszi. […] Vendégszerkesztő: Kollár László…” 

Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Gyászhír: Shaul Shaked, az MTA külső tagja 

Elhunyt Shaul Shaked, magyar származású izraeli tudós, az iranisztika és a perzsa zsidó nyelv és kultúra nemzetközi hírű kutatója. 

Shaul Shaked Debrecenben született 1933-ban, egy év múlva családja az akkori Palesztinába emigrált, magyar anyanyelvét azonban 

mindig ápolta. A jeruzsálemi Héber Egyetemen diplomázott 1955-ben arab nyelv és irodalom, illetve sémi filológia szakon. 

Doktorátusát Londonban védte meg iráni nyelvekből 1964-ben. […] Ezen kívül a Héber Egyetem emeritus professzora volt, az 

Izrael díj birtokosa, az MTA külső tagja, az ELTE vendégelőadója, az Izrael-díj és a Scheiber Sándor-díj kitüntetettje…” Forrás: 

Szombat.org: teljes cikk > 

Szakmai tanácskozás: A jog és a nyelv találkozása 

Nyelvi határtalanítás és „szónemesítés”- a fordítástechnikák XXI. századi kihívásai és lehetőségei címmel szervezett a Magyar 

Nemzeti Tanács magyar nyelvű fordítástudományi tanácskozást, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány 

Ünnepe 2021 rendezvénysorozatának jegyében tartottak meg. A szakmai tanácskozás célja egyrészt a magyar–szerb, illetve a szerb–

magyar jogi terminológia, valamint annak nemzetközi kitekintése, kiegészített terminológiai szemléleti bemutatása, a gyakorlati és 

oktatói tapasztalatok megosztása, másrészt pedig a szerb nyelv cirill betűs írásmódjával kapcsolatos, nemrégiben elfogadott törvény 

ismertetése, elsősorban kisebbségi nyelvhasználati szempontból, emelte ki köszöntőjében Hajnal Jenő, az MNT elnöke. […] A 

folytatásban dr. Németh Gabriella a vajdasági magyar közösség, illetve annak intézményei, valamint szervezetei és az OFFI eddigi 

együttműködésének legfontosabb állomásait és tevékenységeit járta körbe. A szakmai előadások után […] az MNT Hivatalos nyelv- 

és íráshasználati stratégiájának fordítástudományi feladatairól és cselekvési tervéről tartottak kerekasztal-beszélgetést…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

21. Élőnyelvi Konferencia a Rákóczi-főiskolán 

A rendezvény központi témája: A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. A megnyitón Csernicskó István, a 

Rákóczi-főiskola rektora, az MTA MTKEB tagja videóüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit. Elmondta, hogy ezek a 

konferenciák kezdetben alig két tucat előadó részvételével zajlottak. Mára azonban […] a kétnapos rendezvényen számos nemzet 

kiváló képviselője vesz részt, hiszen 13 különböző országból körülbelül 70 előadó mutatja majd be saját kutatási eredményeit. […] 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. november 4. 
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https://mta.hu/tudomanyunnep2021/megkezdodott-a-magyar-tudomany-unnepe-nyitounnepseg-az-akademia-szekhazaban-111705
https://www.youtube.com/watch?v=zov1jcDGRuY
https://mersz.hu/dokumentum/matud202111__1
https://mta.hu/mta_hirei/az-egyetemi-modellvaltasrol-az-mta-elnoksegenek-allasfoglalasa-111243
https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/shaul-shaked-1933-2021
https://www.magyarszo.rs/hu/4767/kozelet/253660/A-jog-%C3%A9s-a-nyelv-tal%C3%A1lkoz%C3%A1sa-magyarorsz%C3%A1g-kisebbs%C3%A9gi-nyelvek-tartom%C3%A1nyi-titk%C3%A1rs%C3%A1g.htm


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Kontra Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professzora, az MTKEB tagja, az 

elmúlt évek konferenciáit elevenítette fel. Ezután plenáris előadások következtek. […] Kocsis Károly, Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság elnöke Nyelv- és államhatár viszonya a Kárpát-medencében az elmúlt évszázad során témában adott 

elő…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

KAB konferencia: Háttér és környezet 

2021. november 5-én kerül sor a IX. Interdiszciplináris párbeszéd c. konferenciára, amelynek témája idén a háttér és környezet 

problémaköre, és amelyet a Bolyai Társaság, a KAB és a BBTE közösen szervez. […] A konferencián A világ, amelyben élünk című 

előadás hangzik el Veress Károly, az MTA külső tagja, BBTE, […]  illetve többek között előadnak az MTA külső köztestületének 

tagja, Kerekes Erzsébet egyetemi adjunktus, Környezetvédelem és gyermekfilozófia; Székely Noémi egyetemi docens, BBTE, A 

szakmai önismeret jelentősége a pedagógusok alap- és továbbképzésében, Borbély Sándor egyetemi adjunktus, BBTE, Kvantum 

kriptográfia, Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár, BBTE, Adatok Kolozsvár koraújkori környezettörténetéhez…” Forrás: Kab.ro: 

teljes cikk > 

Könyvbemutatók Ungváron 

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézete 

(UNE UMOTI) szervezésében, az MTA 2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához csatlakozva 2021. október 

26-án megszervezte az első tudományos programot. A program keretében dr. Ferkó Oxána, dr. Fenics Volodimir, dr. Sterr Dianna 

és dr. Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai az elmúlt két esztendő során Északkelet-Magyarországgal 

(XVI. század közepe – XX. század eleje) kapcsolatos – ezen belül vallással, felekezeti kapcsolatokkal és nemesi családok szerepével 

foglalkozó – legújabb kutatási eredményeiket mutatták be. A tudományos munkák magyar nyelven, könyv formában is napvilágot 

láttak, s most ezek bemutatójára került sor. Az esemény helyszínéül az UNE UMOTI Bercsényi Miklós Könyvtára és különböző 

online platformok szolgáltak. A rendezvényt dr. Spenik Sándor az UMOTI igazgatója, a KMAT alelnöke nyitotta meg…” Forrás: 

Kmat.ua: teljes cikk > 

Recenzió: Éberség, vigyázat, figyelek – gondolatok Mészáros András könyvéről 

Nem könnyed esti olvasmány! Ám végül is az is lehetne. Mégsem az! Nekem nem. Ez most itt egy könyvajánló. Tehát legyen 

ajánlás. […] Ajánlható ez a könyv a tiszta lelkiismerettel élőknek, meg a magukban némi terheket cipelőknek, ilyen is olyan is van 

bőven. Olvasnia kéne ezt a könyvet a politizálóknak, meg a gondolkodóknak. […] De mit is ajánlok tulajdonképpen? Mi ez a Nem 

alszom? Mészáros András filozófus, az MTA külső tagjának rendkívül érdekes könyvét ajánlom. Ez hát a Nem alszom. Ez a címe. 

Nem kell aggódni, nem szenved az alkotó kóros inszomniában, azaz olyanféle álmatlanságban, melynek lelki vagy testi okai 

lennének. Itt a nem alszom cselekvés címként való használata egy burkolt utalás arra, hogy mi a szerepe a filozófusnak, s hogyan 

változott meg mára a szerepe…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Konferencia: A nemzeti tudományosság és művészetek erdélyi-székelyföldi kiválóságai  

Az EME Csíkszeredai Fiókegyesülete által a Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából szervezett konferencián olyan 

személyiségekre kívánják ráirányítani a figyelmet, akik Székelyföldről, Erdélyből indultak, vagy ide kötődtek, és tudásuk, 

tehetségük által a magyar és egyetemes tudományosság, művészeti és kulturális élet gazdagítói lettek. A konferencia 2021. 

november 05. 09-15 óra között, a Sapientia EMTE Campusán, Csíkszeredán lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Politikum: Kártérítési per indul a terrorizmus vádjával elítélt Beke és Szőcs ügyében 

Beke István és Szőcs Zoltán a velük történt eseményeket idézték fel. A két kézdivásárhelyi férfit 2018. július 4-én ítélte öt-öt év 

letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. Pár nap híján 

négy évet töltöttek le a büntetésből. […] Korom Ágoston, a Kisebbségi Jogvédő jogásza jelezte: uniós jogra alapozott kártérítési 

pert indítanak az ügyben az elkövetkező hetekben...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Politikum: Magyar kormányfő-jelölt is lesz 

Lesz miniszterelnök-jelöltje az RMDSZ-nek az államfővel folytatandó kormányalakítási tárgyalásokon – jelentette be szerdán 

Kelemen Hunor. Az eddig bejelentések szerint már három párt kíván kormányfőt állítani: a Nemzeti Liberális Párt és a 

Szociáldemokrata Párt is jelölni fog egy-egy személyt a tisztségre...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/21-elonyelvi-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
https://kab.ro/hirek/hir/hatter-es-kornyezet-konferencia-1309
https://kmat.uz.ua/2021/10/30/konyvbemutatok-ungvaron/
https://ujszo.com/szalon/eberseg-vigyazat-figyelek-gondolatok-meszaros-andras-konyverol
https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-05-mtne-2021-csikszeredai-fiokegyesulet-a-nemzeti-tudomanyossag-es-muveszetek-erdelyi-szekelyfoldi-kivalosagai-4176
https://kronikaonline.ro/kulfold/karteritesi-per-indul-a-terrorizmus-vadjaval-elitelt-beke-es-szocs-ugyeben
https://www.3szek.ro/load/cikk/145494/magyar-kormanyfo-jelolt-is-lesz


Már Marosvásárhelyen szítja a feszültséget a kétnyelvű feliratok miatt Dan Tanasă 

Feljelentette „az illetékes hatóságoknál” a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt a városközpontban elhelyezett kétnyelvű 

utcanévtáblák miatt Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője. […] Több precedens is van, 

több székelyföldi város is pert nyert már Tanasă ellen, aki ezt kétségbe vonta. De a következő tanácsülésen újra elfogadjuk a 

kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó határozatot, ha erre szükség lesz, hogy biztosítva legyen a jogi háttér. Ötven új, 

kétnyelvű utcanévtáblát rendeltünk, amik várhatóan decemberre érkeznek meg, és ezeket is ki fogjuk helyezni. Új táblák kerülnek 

ki a központba, de a Szabadság utca környékére is, az eddigi Rovinari helyett visszakerül az Ady Endre utca megnevezés” – sorolta 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere...” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megjelent Múltból jövendőt – Történelem hazulról című kötet 

Megjelent a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének második könyve: Múltból jövendőt – Történelem hazulról. Mint a 

szerkesztő, Szekeres Attila előszavából kiderül, Galbács Pál ötlete nyomán az országhatárok által szétszabdalt magyarságot 

képviselő, mellettük meg az óceánokon túlra sodort újságírókat, írókat kértek fel a közreműködésre. Azzal a kéréssel fordultak 

hozzájuk, hogy a családjukban megőrzött, a Kárpát-medencei magyarság évszázados szétszabdaltságára utaló, azzal összefüggő 

fotó, tárgyi emlék, levél, más dokumentum képét küldjék el, és vessék papírra az ahhoz kapcsolódó gondolataikat tömören. […] A 

felkérésére 37-en válaszoltak, nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem a Székelyföldről a Hawaii-szigetekre, Ausztriába, 

Németországba, a Partiumból Ausztráliába, Kárpátaljáról Kanadába sodródott kolléga is...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Megjelent Kuti Márta Írók, relikviák, emlékek című publicisztikai kötete 

A jelek szerint nem sokat változott a világ arrafelé azóta, amióta Osvát Kálmán a húszas évek elején bejárta Óromániát abból a 

célból, hogy megismerje az országot, amelyhez Erdély került, és magyarsága a polgára lett. Románia felfedezése című útleírásában 

arról számol be, hogy a regáti átlag román ember gyakorlatilag semmit sem vett észre az egészből, élte addigi életét...” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Engel Károly művelődéstörténész gyászjelentő-gyűjteményéből nyílik kiállítás Kolozsváron 

Engel Károly irodalom- és művelődéstörténész hagyatékából nyílik gyászjelentő-kiállítás Kolozsváron az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében. A „Megindítóan szép temetés volt” – Engel Károly gyászjelentő-

gyűjteményének feljegyzései című tárlat megnyitóját a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközségnél, a Farkas utcai 

templomban fogják megtartani. A tárlatot dr. Széman Emese Rózsa kurátor, az MTA külső köztestületnek tagja nyitja meg. […] 

„Magán- és nyilvános életünknek, kultúránknak, a minket körülvevő világnak számos lenyomata van, ezeknek egy része írott 

formában akár évtizedekig, -századokig megmarad. De nemcsak a könyvekre, újságokra kell gondolnunk, vagy nemcsak a boldog 

életeseményekre, hanem például a nyomtatott gyászjelentőkre, hiszen ezek ugyanúgy hozzátartoznak nemcsak az egyén, hanem a 

szűkebb vagy tágabb társadalom életéhez, segítségükkel akár egy teljes korkép megrajzolható” – olvasható az esemény 

beharangozójában. […] A nagyszámú dobozból egy teljes dobozt az egyedülálló gyászjelentő-gyűjtemény tesz ki, csaknem félezer 

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

Beszélgetés: Török Zoltán, a kolozsvári Református Kollégium új igazgatója 

Mindenki próbálja meg a maximumot nyújtani a maga helyén, a diákok és tanárok közös csapatmunkájának pedig meglesz az 

eredménye – foglalja össze szakmai hitvallását a kolozsvári Református Kollégium új igazgatója, a több mint három évtizedes 

pedagógusi tapasztalattal rendelkező Török Zoltán. Huszonnégy évig volt a Magyarkapusi Általános Iskola fizikatanára, 

aligazgatója, majd igazgatója, mielőtt 2014-ben kinevezték Kolozs megye magyar közoktatásért felelős főtanfelügyelő-helyettesévé. 

Idén pedig eleget tett az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kérésének, és Székely Árpád nyugdíjba vonulása után, 

szeptembertől vállalta a Református Kollégium igazgatását. […] A jelenlegi járványügyi helyzetben mit tart a legnagyobb gondnak 

a kollégiumban? – Azt, hogy az iskolások nem tudnak bejönni és részt venni az órákon. Ugyanez a probléma a szakoktatásban is: 

diákjaink nem tudnak a gyakorlati órákon részt venni...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Videóinterjú: Szenkovics Dezső, Gándhí-kutató, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja 

Dr. Szenkovics Dezső erdélyi magyar Gándhí-kutató szakmai életútját gyermekkori olvasmányai, G. Hajnóczy Rózsa és Baktay 

Ervin könyvei alapozták meg, majd egyetemista korában, 1996-ban két hónapra elutazott Indiába, ami az álma beteljesedését 

jelentette. Lenyűgözte Mahátmá Gándhí egyenes, szókimondó, igazsághoz ragaszkodó egyénisége, példamutató élete. Az embernek 

az a küldetése Gándhí szerint, hogy tetteivel, életmódjával hozzájáruljon az erőszakmentes, becsületes, fenntartható világ 

megvalósulásához – Szenkovics Dezső is ezt tartja ideálképének a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári 

Karának dékánjaként és erdélyi magyarként...” Forrás: Kepmas.hu: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mar-marosvasarhelyen-szitja-a-feszultseget-a-ketnyelvu-tablak-miatt-dan-tnas
https://szekelyhon.ro/aktualis/hiaba-dan-tanas-ujabb-akcioja-ujabb-ketnyelvu-utcanevtablakat-helyeznek-ki-marosvasarhely-szerte
https://www.3szek.ro/load/cikk/145490/multbol-jovendot-megjelent
https://www.e-nepujsag.ro/articles/multunk-a-joevonk
https://kronikaonline.ro/kultura/bmeginditoan-szep-temetes-voltr-n-engel-karoly-muvelodestortenesz-gyaszjelento-gyujtemenyebol-nyilik-kiallitas-kolozsvaron
http://szabadsag.ro/-/torok-zoltan-igazgato-az-iskolasok-nem-robotok-hogy-napi-12-orat-tanuljanak
https://kepmas.hu/hu/nekunk-ki-kell-tartanunk-itt-erdelyben-dr-szenkovics-dezso-gandhi-kutato


Beszélgetés: Szamos menti kastélyseregszemle 

A Szamos menti kastélyokat és várakat dokumentáló kiállítás tizenegy ismert vagy kevésbé ismert, nagyrészt tragikus sorsú 

műemléket mutat be. Közöttük vannak azonban olyanok is, amelyek pozitív példaként szolgálhatnak. Mivel nem létezik országos 

stratégia épített örökségünk megmentésére, megőrzésük közös felelősség – vallják a tárlat szervezői. Az erdélyi épített örökség 

ápolásában kulcsszerepet játszó Transylvania Trust Alapítvány (TTA) égisze alatt megrendezésre kerülő kiállítás célja: együtt 

gondolkodásra ösztönözni olyan stratégiák létrehozására, amelyek a műemlékek revitalizációja mellett hosszú távú és fenntartható 

fejlődést hozhat az illető település, régió közösségei számára is. A kiállításról Berki Tímeával, a program egyik felelősével 

beszélgettünk. […] A kiválogatott tizenegy kastély mindegyike védett műemlék. Egyrészt ezeknek a történetére igyekeztünk fényt 

deríteni művészettörténészek (Eke Zsuzsánna, Ioana Rus) bevonásával. […] A bemutatott kastélyok között vannak teljesen romos 

állapotban, illetve restaurálás alatt lévő kastélyok. Min múlik egyik-másik műemlék „megmenekülése”?...” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Beszámoló: A Bernády Napokon díjazták a diákvetélkedő nyerteseit 

A Bernády Napok egyik fő célkitűzése a kezdetektől a fiatal nemzedék megszólítása volt. Az általános iskolások és a licisták 

csapatvetélkedőkre készülve vagy egyéni munkák készítése közben kerülhettek közelebb a városépítő polgármester alakjához, 

szellemiségéhez, és ezzel együtt Marosvásárhely múltjához, jelenéhez.  Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 

Marosvásárhelyi szobrok címmel hirdetett számukra pályázatot. A Borbély László kuratóriumi elnök, Nagy Miklós Kund alelnök, 

Kolumbán Kántor Zita festőművész, a Művészeti Szaklíceum pedagógusa és Simon György magyar szakos tanár alkotta értékelő 

bizottság rövid vagy hosszabb kísérőszöveggel ellátott rövidfilmet, rajz-, illetve festmény-összeállítást várt a versenyzőktől...” 

Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Harmincéves az Arad megyei magyar oktatás támogatása érdekében létrehozott Alma Mater Alapítvány 

Hadnagy Éva ügyvezető elnökkel a megalakulás körülményeiről és az elmúlt évtizedek megvalósításairól beszélgettünk. A három 

évtizedet felölelő működés során nem csupán egyszeri támogatásokkal segítette az Arad megyei magyar diákokat, hanem többek 

közt egy felszerelt kollégiumi intézet létrehozásával, illetve egy olyan ösztöndíjprogram kiépítésével is, amely évente 

megközelítőleg hatvan gyermek étkeztetését, lakhatását, valamint felügyeletét fedezi. Hadnagy Éva, az alapítvány ügyvezető elnöke 

megkeresésünkre elmondta, hogy az anno egy román szakiskolával egyazon épületen osztozó magyar középiskola helyzete 

mindenképp szükségessé tette egy olyan civil szervezet létrehozását, amely segítette a román iskolával „kényszertársbérleti” 

viszonyban levő magyar tagozatot. […] Az ügy mellé több, Aradról elszármazott magyar is odaállt, aminek köszönhetően Kölnben, 

illetve Budapesten is megalakult az Alma Mater Alapítvány, fenntartva az állandó egymás közti kommunikációt. […] A kollégium 

összetartó szellemiségében született ugyanakkor egy diákújság is, amelyet a tanulók szintén nagy kedvvel szerkesztettek. […] 

Harminc évvel ezelőtt Arad megyében ugyanis tíz magyar általános iskola működött, mindegyik 18-20 fős létszámmal. Aradon a 

Csiky Gergely Főgimnázium mellett további három általános is működött, amelyből mára csak kettő maradt, a megyében is 

megszűnt pár, az osztálylétszámok pedig nagyon csökkentek...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Bartha Mária Zsuzsánna unitárius lelkész, gyászfeldolgozási szakértő 

Mindenféle veszteséget kísérhet gyász: nemcsak a családtagok, barátok távozása, de egy kedvenc állat halála, egy élethelyzet 

megszűnése, sőt, akár egy kedvelt műtárgy hiánya is kiválthatja azt a bonyolult érzelmi reakcióhalmazt, amit gyásznak nevezünk. 

Hisz attól, hogy nem beszélünk róla, takargatjuk, még jelen van és hat – a titkolózás pedig nagyon sok energiánkat emészti fel. 

Különösen nehéz megbirkózni az ún. illegális gyásszal, mely attól illegális, hogy a környezetünk nem ismeri el, hogy a veszteség 

fontos lehet, így nem is ad lehetőséget a kibeszélésre, átélésre, a gyógyulásra. […] Divatos dolog lett, hogy a hamvakat a folyóba, 

a szivárvány szökőkútba szórják, vagy a hegy tetejéről szórják szét. Viszont ilyenkor az emlékezésnek nincs helye, hogy az élőket 

segítse a gyász feldolgozásában. Sokaknak halottak napja közeledtével nincs hova menniük, hogy a tiszteletüket leróják. […] 

Komoly problémának tartom azt is, hogy a gyerekeknél a veszteséggel kapcsolatos szomorúságot sokan nem veszik komolyan. 

’Úgyse érti’ szokták mondani, pedig dehogynem, és épp az a traumatizáló a számára, hogy erről nem beszélhet...” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Múltidéző Cikksorozat: A foksányi fogolytábor román és szovjet forrásokban 

A második világháború befejező szakasza és a rá következő évek egyik leghírhedtebb, de ma is kevésbé ismert helyszíne volt a 

focșani-i – magyar nyelvhasználatban: foksányi – szovjet átmeneti fogolytábor. A Szovjetunió különféle kényszermunkatáboraiba 

indított, elsöprő többségben magyar és német hadifoglyok, valamint civil internáltak/elhurcoltak százezreinek volt egyik utolsó 

romániai állomása ez a Moldva és Havasalföld határán fekvő, akkor közel 25 ezer lelket számláló város. A Gulag-Gupvikutatók 

Nemzetközi Társasága 2015–2017-es évkönyvében, valamint a Szolyvai Emlékparkbizottság 2018-as évkönyvében közölt 

tanulmányaink alapján a forráshivatkozások elhagyásával foglaljuk össze a részleteket...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

http://szabadsag.ro/-/a-mi-kis-loire-volgyunk-szamos-menti-kastelyseregszemle
https://www.e-nepujsag.ro/articles/szobrokat-szora-biro-fiatalok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sokat-tesznek-egyre-kevesebbekert-aradon-a-magyar-diaksagag-megmaradasaert-kuzd-az-iden-harminceves-alma-mater-alapitvany
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29247&egyre_inkabb_keruljuk_a_gyaszt_pedig_a_lelki_allokepesseghez_kell_hogy_fel_tudjuk_dolgozni_a_vesztesegeket
https://www.3szek.ro/load/cikk/145507/a-foksanyi-fogolytabor-roman-es-szovjet-forrasokban-1
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Politikum: Szlovákiában a nők keresete csak a férfiak keresetének 81 százalékát éri el 

Szerdán délután az ukrán hatóságok nem engedték belépni Ukrajna területére Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét. Az ukrán 

határőrök arra hivatkoztak, hogy Forró 2023. október 23-áig tiltólistán van, ezért nem lépheti át a határt, a kitiltást azonban nem 

indokolták…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A parlamentben éles vitát váltott ki Csemadok-törvény 

A parlamentben kedden szinte egész nap arról a törvényjavaslatról vitáztak, amely értelmében a Csemadok évente 300 ezer eurós 

állami támogatást kapna a működésére és amelyet Gyimesi György, az OĽaNO képviselője nyújtott be. Miután Gyimesi a 

felvezetőjében elmondta, a kulturális szervezet 1996-ig állandó állami támogatásban részesült, amikor is a Mečiar-kormány 

megvonta azt, így a mostani törvénnyel csak helyreállítanák az eredeti állapotot. […] A parlamenti vitában aztán a koalíciós Sme 

rodina képviselője, Miloš Svrček arról beszélt, nem támogatja a javaslatot, hiszen akkor a különböző civil szervezetek, polgári 

társulások is sorban jelentkezhetnének hasonló, állandó állami támogatásért. Kifogásolta azt is, hogy a törvényjavaslat szerint a 

Csemadok nem válna állami szervezetté, így az állam közvetlenül nem ellenőrizhetné, mire költi a szervezet a pénzt. […] A 

törvényhozásban az ellenzéki képviselők ágáltak a leghangosabban a Csemadok állami támogatása ellen…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Beszélgetés: Bakos Adri nyelvtanár, a Szlovákul játékosan módszer kidolgozója 

A szlovák nyelv tanítása és elfogadtatása külön fejezetet alkot a felvidéki magyar családok életében. […] A napokban ismét előtérbe 

került a magyar tanítási nyelvű iskolák szlovák nyelvoktatásának kérdése. A parlament által elfogadott törvénymódosítási javaslat 

szerint a szlovák nyelvet hamarosan idegen nyelvként oktatják majd a nemzetiségi iskolákban. Hol van az üröm az örömben? Erről 

beszélgettünk Bakos Adri nyelvtanárral, a Szlovákul játékosan módszer kidolgozójával. […] Hatalmas nagy káosz van az állami 

normákban, ezáltal a tankönyvekben is. Ami jelenleg a tantervet uralja, azok a hasznavehetetlen „konverzációs témakörök”, és a 

nyelvtan felépítésének teljes hiánya. […] Ugyanis a standardok azt feltételezik, hogy a negyedik tanév végére a gyerek lényegében 

mindent tud, és az igeragozást és a főnevek ragozását is egy tanévbe sűríti be. Így nincs idő gyakorolni. Ha elengedjük azt az 

elképzelést, hogy a gyereknek alsó tagozaton minden esetben tudnia kell ragozni és „beszélgetni”, gyönyörűen fel lehetne építeni a 

nyelvtudást. Elsőtől kezdve kis lépésekben haladva, a gyerekek befogadó képességének megfelelően…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk 

> 

Beszámoló: Nemzetközi konferencia Kassán Rákóczi jegyében 

A Kassai Polgári Klub (KPK) és a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum október 27-én és 28-án II. Rákóczi Ferenc 115 éve Kassán 

címen nemzetközi konferenciát szervezett, melynek fővédnöke dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja. A rendezvényre 

a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum épületében került sor, mely az egykori Felső-magyarországi Rákóczi Múzeum otthona volt. A 

konferenciát Palenčárné Csáji Ildikó, a KPK elnöke vezette. […] Az első napon PhD. J. Újváry Zsuzsanna, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem tanára, Zrínyi Ilona életútját ismertette.  […] Dr. Seres István Mikes Kelemen feljegyzéseit ismertette 

bujdosótársairól. […] Dr. Agáta Klimeková, (Szlovák Nemzeti Könyvtár) az első magyarhoni újságot, a Mercurius Veridicus ex 

Hungaria c. lapot mutatta be. […] Dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, azokról a felső-

magyarországi ifjakról adott elő, akik II. Rákóczi Ferenc nemesi testőrségében szolgáltak. […] Dr. H. Németh István, a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezetője a Rákóczi-szabadságharc következménye: Kassa 18. század eleji 

városvezetői címmel tartott előadást. […] Vladimír Kaminský mérnök, A Zborói Vár Megmentésének Egyesülete a felújítás 12 

évéről számolt be. Dr. Krcho János (Kassai Műegyetem) a borsi Rákóczi-kastély felújításáról számolt be, melyet nemrégiben 

nyitottak meg a nagyközönség előtt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Dunaszerdahelyen megrendezték a XIX. Nemzetközi Vámbéry Konferenciát 

A huszonegyedik alkalommal megrendezett háromnapos Vámbéry Napok legelső eseménye az „Egy magyar dervis Közép-

Ázsiában – A keletkutató Vámbéry Ármin című vándorkiállítás ünnepélyes megnyitója volt, amelynek a dunaszerdahelyi Csallóközi 

Múzeum adott otthont. A tárlatot megelőzte a múzeumba meghirdetett Obi-ugorok: Mesélő múlt jövőt kereső jelen című kiállítás, 

amelynek különleges vendége, az online térből bekapcsolódó Ľudmila Alexandrovna Alfjorova, az oroszországi Hanti-

Manszijszkban székelő Torum Maa múzeum-skanzen igazgatója volt. […] A tárlaton Zimonyi István professzor, a Vámbéry 

Tudományos Kollégium tagja bemutatta a XIX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásaiból készült "...bizalommal és lelki 

derűvel..." című kötetet. A Vámbéry-kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteménye anyagából, a 

PAIGEO Alapítvány támogatásával 2019-ben megrendezett kiállítás alapján valósult meg. […] A Vámbéry Konferenciát Dobrovits 

Mihály, a Vámbéry Tudományos Kollégium elnöke, egyetemi docens irányította, levezető elnöke Fibi Sándor volt. […] A 

konferencián Hodossy Gyula ünnepélyes keretek között átadta a Vámbéry-díjat, amelyet minden évben kiosztanak az arra érdemes 

https://ujszo.com/kozelet/a-szovetseg-elnoket-nem-engedtek-be-ukrajnaba
https://ujszo.com/kozelet/a-csemadok-torvenyt-is-elnapoltak
https://ma7.sk/oktatas/meg-kell-adni-a-gyereknek-az-eselyt-hogy-megszeresse-a-szlovak-nyelvet
https://ma7.sk/oktatas/meg-kell-adni-a-gyereknek-az-eselyt-hogy-megszeresse-a-szlovak-nyelvet
https://felvidek.ma/2021/10/nemzetkozi-konferencia-kassan-rakoczi-jegyeben-i/
https://felvidek.ma/2021/10/nemzetkozi-konferencia-kassan-rakoczi-jegyeben-ii/
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tudóstársnak. Idén Gabriel Pirický turkológus vette át az elismerést, akinek laudációját Kovács Attila iszlamológus tárta a 

konferencia résztvevői elé…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Előadás: A lévai történelmi sírok múltja és jelene 

Október 28-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti 

szakosztály immár 111. helytörténeti előadására, melynek témája a lévai történelmi sírok múltja és jelene volt. A szép számban 

megjelent érdeklődő közönséget a két előadó, Kosztolányi Magdolna, a lévai történelmi sírok lelkes gondnoka és Müller Péter, a 

Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte. Az előadás első részében Müller Péter révén 

megismerhettük a lévai Waiger Jánost, aki 1871-ben kezdeményezte a nagysallói csatában megsebesült, majd a lévai 

hadikórházakban elhunyt honvédek tömegsírja elé emelt emlékmű felállítását. […] 1992-ben dr. Alt Ernő járási gyógyszerész, 

helytörténész a Garamvölgye hasábjain unokájával, Alt Mónikával egy tíz részes cikksorozatban mutatták be azokat a neves 

lévaiakat, kiknek sírhelyeit a lévai temető őrzi. Dr. Alt Ernő, mint Léva város akkori képviselője kidolgozta és jóváhagyásra 

benyújtotta a városi tanácsnak a lévai temető védett sírjainak jegyzékét. […] Kosztolányi Magdolna fáradhatatlan értékmentő 

munkáját fejezte ki Léva város díja is, melyet 2021. október 13-án vehetett át. A közösségi elismerés a példaértékű tevékenységet 

végző lévai civil szervezetek értékmegőrző munkájának is szólt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felhívás: Az SZMPSZ kérdőívet indít a szlovák nyelv és irodalom oktatás körülményeinek felmérésére 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elektronikus kérdőívet indít a felvidéki magyar tanintézményekben szlovák nyelv 

és irodalmat tanító pedagógusok részére. A pedagógusszövetség fel kívánja mérni a magyar tanítási nyelvű alapiskoláinkban a 

szlovák nyelv és szlovák irodalom oktatásának jelenlegi valós helyzetét, problémáit, lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos 

igényeket. A kérdőívet az említett tantárgyat az alapiskolák alsó, illetve felső tagozatain oktató pedagógusok tölthetik ki legkésőbb 

november 10-ig. […] Az elektronikus kérdőív itt tölthető ki…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Az 1944-es áldozatokra emlékeztek Vajdaság szerte 

Horgoson 1944 őszén a jelenlegi kutatások szerint 74 embert gyilkoltak le a partizánok. A horgosi temetőben felállított emlékhelyen 

emlékeznek rájuk minden év november 1-jén, habár az emlékmű alatti kripta még üres, az áldozatok ugyanis ma is tömegsírokban 

fekszenek. […] Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Martonoson. […] Az 1944-ben kivégzett áldozatokra emlékeztek 

Adorjánon.  […] Járekon az ártatlan áldozatokra emlékeztek. […] Temerin: A partizánterror áldozataira emlékeztek. […] A 

megtorlásokra emlékeztek Magyarkanizsán. […] Szabadka: A Vergődő madár már 1125 legyilkolt és azonosított ember örök álmát 

őrzi. […] Moholon az 1944/45-ben ártatlanul meghurcolt és kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek. […] A magyarság 

legszörnyűbb tragédiájára emlékeztek Szenttamáson. […] Kegyeletteljes megemlékezés Péterrévén. […] Kedden az 1944-es 

partizán megtorlások csantavéri áldozataira emlékeztek. […] Bajmokon is megemlékeztek a második világháború végén kivégzett 

ártatlan áldozatokról…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > 

teljes cikk 7 > teljes cikk 8 > teljes cikk 9 > teljes cikk 10 > teljes cikk 11 > teljes cikk 12 > 

Egy megkésett, de örvendetes vajdasági televíziós ősbemutató 

Siflis Zoltán Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendező 1988 és 1991 között forgatta Temetetlen holtjaink című kétrészes 

dokumentumfilmjét. Az 1944-es vérbosszúról szóló alkotás eddig nem volt látható vajdasági televíziók műsorán. A Pannon 

Televízió vezetése most úgy döntött, hogy november 3-án és 4-én, azaz a héten szerdán és csütörtökön műsorára tűzi az alkotást. A 

nézők egy kisebbségi közösségi tragédiájának lehetnek a tanúi a dokumentumfilm által. Annak a tragédiának, melyet a bácskai, 

bánáti és baranyai magyarság élt át 1944 őszén és telén, azokban a hónapokban, amikor Tito partizánjai magyarok ezreit végezték 

ki csak azért, mert magyarok voltak. Válaszul és bosszúból az 1942-es újvidéki razziára. […] Siflis Zoltán örül annak, hogy végre 

a kisképernyőn is látható lesz az alkotás: […]  Hangsúlyozom, saját SVHS technikával dolgoztunk, a feltárást, a terepi forgatást mi 

magunk, alkotók, szerzők pénzeltük. A Temetetlen holtjaink és az Ez egy inkvizíció film előkészítése és terepi forgatása titokban 

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

Szabadkán bemutatták Tóth Eszter Zsófia Trianoni történetek című könyvét 

A történész célja, hogy ebben a kötetben levéltári kutatásokra és megélt történetekre alapozva elősegítse a traumák feldolgozását. 

Teszi mindezt sikeres és sikertelen életstratégiákon és beteljesült és beteljesületlen szerelmeken keresztül. A szerzőnek ez a 15. 

önálló könyve…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4765/vajdasag_szabadka/253476/Megb%C3%A9k%C3%A9lni-de-nem-feledni.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4765/vajdasag_szabadka/253478/A-m%C3%BAlt-tiszt%C3%A1z%C3%A1s%C3%A1val-%C3%A9p%C3%ADthet%C5%91-biztons%C3%A1gos-j%C3%B6v%C5%91.htm
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Videó: Orosz Ibolya könyvét mutatták be Szabadkán 

Orosz Ibolya Batyubontás című könyvét mutatták be a Szabadkai Városi Könyvtárban. A kötetet Tóth Lívia, a Hét Nap hetilap 

főszerkesztője állította össze. A könyv a 75 éves Hét Nap jubileumi eseményeinek részeként jelent meg…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk >  

Videó: Podhorányi Zsolt Mesélő délvidéki kastélyok című könyvét mutatták be Szabadkán 

Az érdeklődők a Szabadkai Városi Múzeum épületében tekinthették meg a második, bővített és átdolgozott kiadást. A könyv a 

délvidéki kastélylakók élettörténeteit meséli el. A szerző elmondta, 2006-ban kezdte el a Mesélő kastélyok című művét, érdeklődése 

pedig ezután fokozatosan a határon túli területek felé irányult…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Bemutatták a Hármaskő-Törökkanizsa című kötetet Törökkanizsán 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének legújabb kötete a 2019-es törökkanizsai riporttáborban született írásokból állt össze. 

A riportkönyv Törökkanizsa község múltjának és jelenének legmeghatározóbb momentumait igyekszik feldolgozni, vajdasági, 

magyarországi és erdélyi kollégák segítségével. Ambrus Attila a Brassói Lapok főszerkesztőjének tollából is több riport bekerült a 

kötetbe. […] Tóth Lívia, a kötet szerkesztője: "A művelődési és a hagyományápoló témáktól kezdve a közéleti dolgokat is érintettük, 

tehát az itteni magyarok szerepvállalását, a közösségi életet, vallási témákat, a mezőgazdaságot, paprika termesztést, különböző 

vállalkozásokat, mint például Firigyházán a Zöld Róka Panzió, az  ottani emlékház." A szervezők elmondták, a Vajdasági Magyar 

Újságírók Egyesületének soron következő tábora várhatóan Kupuszinára és annak környékére összpontosul majd…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Belgrádban bemutatták a most digitalizált 16. századi füveskönyvet 

Collegium Hungaricum és a Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Karának együttműködésének harmadik fázisaként sikerült 

digitalizálni egy olyan 16 század végi könyvet, amelyben magyar nyelvű, kézzel írt jegyzeteket találtak. A könyv kiállításának 

megnyitójára a Könyv digitalizálása mint funkcionális kulturális örökség címmel tegnap került sor Belgrádban, a Nemzeti 

Könyvtárban. […] Szentgyörgyi Klára, a Collegium Hungaricum vezetője elmondta, hogy miután látták, hogy egy régi, nagyon 

rossz állapotban levő könyvről van szó, amire fel volt tüntetve: 1582 Hódság, felvették a kapcsolatot a magyarországi Országos 

Széchényi Könyvtárral…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Felnőttkorba lépett a zEtna Irodalmi Fesztivál 

Csütörtökön, a Zentai Alkotóházban este hat órától Benes László, Könyv az apámról című kötetének a bemutatójával hivatalosan is 

kezdetét vette a zEtna 18. irodalmi fesztiválja. […] Pénteken délelőtt tíz órakor az Irodalmi karaván keretében, a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban Kolozsvári irodalomóra címmel Karácsonyi Zsolttal, Papp Attila Zsolttal és 

Mărcuţiu-Rácz Dórával Patyerek Réka folytat eszmecserét. Ezt követően Mesés Péterrel Bozsik Péter beszélget Sötétség délben – 

az új fordítás fölött címmel. Ezután Kormányos Ákos Töredezettségmentesítés című kötetéről a szerzőt Dancsó Andrea faggatja, 

Oláh K. Tamással, a Kifulladás után című könyv írójával Bicskei Gabriella beszélget majd. Este hét órától A bolygó nevet talál 

című kötetéről Papp Attila Zsolttal Mészáros Anikó folytat eszmecserét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Film dr. Burány Béla, Bodor Anikó és a Szöllősy Vágó házaspár munkásságáról 

Szombaton este a Művelődési Házban tartották meg a Vajdaság kincsének őrzői című dokumentumfilm ősbemutatóját. A filmet a 

közelmúltban különdíjas alkotásként értékelték a szintén Zentán szervezett a Mementó dokumentum- és ismeretterjesztő 

filmfesztiválon. Azóta Vajdaságban több helyen is vetítették a két fontos néprajzi gyűjtő, dr. Burány Béla és Bodor Anikó 

munkásságát és a Szöllősy Vágó házaspár életútját feldolgozó produkciót. A filmvetítés előtt Szabó Kocsis Anikó népdalénekes, 

népzenekutató énekelt a közönségnek, a dalcsokrot Bodor Anikó népzenekutató felsőhegyi gyűjtése alapján állították össze. Az 

esten Baráth-Hajnal Anna szervező üdvözölte a vendégeket és családtagokat. Ezután pedig Lavro Ferenc rendező és Lavro-Gazdag 

Olga dramaturg beszélt az alkotás keletkezéséről. A házaspárral Gruik Ibolya újságíró beszélgetett…” Forrás: Vajma.info: teljes 

cikk >  
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Rendhagyó történelemórával emlékeztek Kishegyesen az 1956-os eseményekre 

A kishegyesi tűzoltóotthon nagytermében rendhagyó történelemóra keretében az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, 

a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, a nemzeti gyásznap alkalmából emlékeztek. A korabeli kishegyesi eseményekről a 

rendhagyó történelemóra első előadója, dr. Szőke Anna, az MTA külső köztestületének tagja tartott beszámolót. Elmondta, hogy az 

események idején nyolcéves volt és sok minden máig élénken él az emlékezetében. […] A bácskai magyarság 1944 októberétől 

kezdve 1945-ön át komoly megpróbáltatásokon ment át, hiszen súlyos véráldozatok követték a partizán katonai közigazgatást. 

Tizenkét évvel később újra segítséget nyújtottak a Magyarországról menekülőknek, akik ügyét a jugoszláv pártvezetés is 

veszélyesnek tekintette a saját államberendezkedésére nézve. [...] Patyi Szilárd, történész Irány délre című előadásában a két ország 

kapcsolatait is ecsetelte, kiemelve, hogy az akkor jugoszláv hatalom nem szerette volna, ha a forradalom eszmeisége elragadja az 

itteni magyarságot... […] Kudlik Zoltán, a szabadkai Nagy Imre Társaság képviselője Nagy Imre életútját ismertette…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk >  

Vickó Krisztinának ítélték oda az idei Kristálygömb Díjat 

A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia elismerését a kuratórium egyhangúlag ítélte oda neki az orvostudományok 

terén elért kiváló eredményeiért és a VMTDK-kon való kiemelkedő szerepléseiért. Vickó Krisztina 1990-ben született Újvidéken, 

2014-ben lett általános fogorvos az Újvidéki Egyetem Orvosi Karának Fogorvosi Szakán. Fogszabályozó szakorvosi kinevezését 

idén nyerte el a Kragujevaci Egyetemen. Vickó Krisztina publikációi elsősorban angolul jelennek meg, de vannak szerb nyelvűek 

is. Kutatói érdeklődésének középpontjában a gyermekfogászati kérdések, fogszabályozási diagnosztika és kezelés, a fogzománc 

struktúrájának atomi és morfológiai elemzései állnak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Kiosztották a Szenteleky- és a Bazsalikom-díjat 

Szenteleky Kornél születésének 128. és halálának 88. évfordulójáról emlékeztek meg a vajdasági magyar irodalmi élet képviselői 

az író szülőfalujában, Szivácon. Negyvenkilencedik alkalommal osztották ki a Szenteleky- és a Bazsalikom Műfordítói Díjat. Az 

esemény Szajkó István képzőművész kiállításának megnyitásával kezdődött. A képek főszereplői a kerékpárok voltak. […] Ezután 

a Szenteleky Napok Tanácsának díszülésén átadták az idei Szenteleky-díjat és a Bazsalikom Műfordítói Díjat is. Előbbit Beszédes 

Istvánnak ítélték oda, aki az elsők között helyezte át az irodalmat az online térbe, a zEtna című folyóirat által. […] A Bazsalikom 

Műfordító Díjat idén Benedek Miklós költő, a Magyar Szó munkatársa és a Képes Ifjúság szerkesztője kapta…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Kerekasztal-megbeszélést tartottak Az ukrán mint államnyelv törvény biztosításáról Ungváron 

A Kárpátaljai Nemzeti Kisebbségek Kulturális Központjában szervezett tanácskozáson Ukrajna Etnopolitikai és Lelkiismereti 

Szabadság Állami Szolgálatának munkatársai, az államnyelvvédelmi biztosság küldöttsége, illetve a kárpátaljai nemzetiségi 

szervezetek képviselői vettek részt. A találkozón Ukrajna Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Állami Szolgálatának vezetője 

sorra vette a félreértést okozó kérdéseket, valamint rögzítették a jelenlévők észrevételeit. […] Szóba került a kulturális 

rendezvényeken, színházi előadásokon való nyelvhasználat és fordítás kérdése. Ezzel kapcsolatban Olena Bohdan azt mondta, 

amennyiben nem állami finanszírozású a rendezvény, illetve a szervező nem állami szerv, akkor nincs szükség arra, hogy lefordítsák 

ukrán nyelvre a kisebbség nyelvén elhangzottakat. […] Felmerült a helységnévtáblák feliratainak problémája is. […] A nyomtatott 

sajtóval kapcsolatban Olena Bohdan elmondta, abban az esetben, ha az újság az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén – 

például magyarul, románul vagy szlovákul – jelenik meg, akkor nincs szükség arra, hogy azonos példányszámban ukrán nyelven is 

kiadják. […] Rezes József a megbeszélés végén elmondta, pozitív, hogy sikerült összehozni a találkozót, bár szerencsésebb lett 

volna sokkal szélesebb körben megrendezni. […] Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, az MTA 

külső köztestületének tagja lapunknak elmondta: mind az etnopolitikai szolgálat mind pedig a nyelvi ombudsman hivatala rájött, 

hogy akadnak félremagyarázások a törvénnyel kapcsolatban…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul búcsúzik Kárpátaljától 

Az elmúlt időszakban igencsak sok olyan kulturális rendezvény, kiállítás részesei lehettek a beregvidékiek, amelyeket Magyarország 

Beregszászi Konzulátusa szervezett. Ebben kiemelkedő szerepet játszott Szilágyi Mátyás, aki az elmúlt négy évben töltötte be a 

külképviselet misszióvezetői tisztét. […] Az elköszönő diplomata egy újabb képzőművészeti kiállítással is megörvendeztette a 

résztvevőket: ezúttal három neves kárpátaljai festőművész – Erfán Ferenc, Kopriva Attila és Gogola Zoltán – alkotásait tekinthették 

meg a meghívott vendégek…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 
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DIASZPÓRA 

Riport: Miért magasabb a születésszám Szőlősgyulán? 

A vén Európa, sajnos, egyre vénül, általános jelenség, hogy évtizedek óta alacsony a születésszám, így világrészünk szinte 

mindegyik országa demográfiai válsággal küszködik. És Kárpátalján is fogyatkozóban van az összlakosság, ezen belül a magyarság, 

részben a Magyarországra való áttelepülés, részben a születések alacsony száma miatt, mely utóbbi következményeként a legtöbb 

magyarlakta településen jóval több, sőt esetenként riasztóan több elhunytat kísérnek ki a temetőbe, mint ahány újszülött felsír a 

bölcsőben. […] Egy ugocsai községben, az Avas vonulatai által csoda szép keretbe foglalt, mintegy 1400 lelket számláló 

Szőlősgyulán viszont hosszú évek óta az átlagnál több gyerek születik. Önként adódik a kérdés: miért? A választ kutatva elsőként a 

falu elöljáróját, Vince Malvinát kerestem fel, hogy megismerkedjem a demográfiai mutatókkal. […] …a 2006-tól vezetett 

nyilvántartás alapján a 254 gyermek látta meg a napvilágot, és 243 elhunytat kísértek ki a temetőbe…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

 

Videóinterjú: 56-os mozaikok 

Udvarhelyi Gábor Alabamában éli békés nyugdíjas éveit családja körében. Nehéz út vezetett idáig. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc fegyveres aktivistái között ugyan nem volt ott, mégis mély történeteket őriz arról az őszről. Elvesztette kedves 

osztálytársát, két hónap leforgása alatt pedig az Udvarhelyi család átlagos életéből félelemmel és bizonytalansággal teli napok lettek.  

Hozzájuk hasonlóan számtalan magyar embernek fordult fel fenekestül az élete 1956-tal. Mindannyiukra sorsában osztozunk, 

mindannyiukra emlékezünk azzal a gesztussal, hogy közzétesszük Gábor történetét az újrakezdésről…” Forrás: Bocskairadio.org: 

teljes cikk >   

Gyászhír: Vánky Kálmán, orvos-biológus 

Dr. Vánky Kálmán Géza székelyudvarhelyi születésű orvos-biológus, az üszöggombák kutatásában nemzetközi szinten kiemelkedő 

eredményeket ért el. Mintegy 100 üszöggomba-preparátumát a világ különböző tájairól a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 

Múzeumnak ajándékozta. Kutatói tevékenysége során az üszöggombák több mint 400 új faját azonosította, két angol nyelvű 

nemzetközi monográfiát, 10 könyvet és számtalan publikációt jelentetett meg. Dr. Vánky Kálmán Géza a Magyar Tudományos 

Akadémia tiszteletbeli tagja, a Tübingeni Egyetem nyugalmazott vendégprofesszora. 2021. január 13-án megkapta a Magyar 

Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést. Hadd ismertessek néhány adatot a jeles ember életéről. […] Én eredetileg orvos szerettem 

volna lenni, de 1949-ben politikai okok miatt nem vettek fel, aztán azzal a felvételivel Kolozsváron beiratkozhattam a biológiára, 

mert ott nem volt elég jelentkező. Eleinte mint körorvos dolgoztam évekig Udvarhelyen, s közben gyűjtöttem, gyűjtöttem.  Aztán 

1969-ben sikerült kimennem Svédországba, ott beiratkoztam a doktori képzésre az uppsalai egyetemen…” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk >  

Bruck Edith visszautasított egy békedíjat egy olasz városban, ahol Mussolini is díszpolgár volt 

Bruck Edith magyar származású írónő kedden nyílt levélben utasította vissza, hogy holokauszt-túlélőként békedíjat vegyen át az 

olaszországi Anzióban, mivel a város soha nem vonta vissza Benito Mussolini díszpolgári címét. […] A kilencvenéves írónő úgy 

vélte, "aktív nosztalgia" övezi a legszégyenteljesebb és kitörölhetetlen történelmi korszakot. […] Candido De Angelis polgármester, 

félreértésnek nevezte a történteket, és találkozóra hívta Bruck Edithet. Hangsúlyozta, hogy 1924-ben adtak díszpolgárságot 

Mussolininak, amikor ez minden város számára kötelező volt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 
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