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Előadások a horvátországi magyarok nyelvhasználatáról és irodalmáról 

Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársai a magyar tudomány napját (november 3.) idén a horvátországi magyar 

nyelvhasználatról, valamint a horvátországi magyar irodalomról tartott előadásokkal ünnepelték meg, amit nemcsak egyetemistáik, 

hanem a szélesebb közönség számára is elérhetővé tettek. […] Lehocki-Samardžić Anna tanszékvezető, az MTA külső 

köztestületének tagja a horvátországi magyar nyelvhasználatról beszélt, illetve arról, romlott-e a nyelv az idők során. Ez örök kérdés 

nálunk, nemcsak a Drávaszögben vagy a horvátországi magyar közösségben, hanem ez egy általános nyelvművelői tendencia, ami 

az anyaországra is jellemző, s amelynek következtében a nyelvjárások is veszélyeztetve vannak. Bemutatta a Termini Magyar 

Nyelvi Kutatóhálózat tízéves kutatómunkájának az eredményeit is, a magyar-magyar szótárt, amely a határon túli közösségekben 

jellemző kontaktusjelenségeket gyűjti egybe. […] Dobszai Gabriella, a tanszék előadója A horvátországi magyar kisebbség és a 

magyar irodalom címmel tartott előadást…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Kötet: A „Jön még egy új világ…” A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve 

A Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács és az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet ezen belül a Magyar történelem és 

európai integráció tanszék a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan 2021. november 9-én, 11.00 órai kezdettel jelenléti és 

online tudományos könyvbemutatót szervez. Az esemény kapcsán dr. Dupka György, az MTA külső köztestületének tagjának a 

„Jön még egy új világ…” A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyvet fogja bemutatni. A mű összefoglalja mindazokat a Kárpátalját 

érintő információkat, dokumentumokat, kiadványokat, tanulmányokat, amelyek az elmúlt 30 évben jelentek meg. Bemutatja 

továbbá az ’56-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai visszhangját, előzményeit, az ahhoz vezető utat, valamint az utána 

következő időszakot is. Külön fejezetekben jeleníti meg a magyar forradalom kárpátaljai bátor és elszánt magyar, ukrán, ruszin és 

más nemzetiségű követőit, a csoportos és az egyéni akciókat…” Forrás: Mta.hu: teljes cikk > 

Pódiumbeszélgetés a Trianon 100 Kutatócsoport tagjaival 

A II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Pódiumbeszélgetést szervez a Trianon 100 Kutatócsoport tagjaival.  Az előadás ideje és helye: 2021. november 9., 15.15, Helyszín 

a II. Rákóczi Ferenc Főiskola Könyvtár olvasóterme. […] A pódiumbeszélgetés során a Trianon 100 Kutatócsoport tagjai – 

Ablonczy Balázs és Romsics Gergely, illetve Zahorán Csaba – osztják meg gondolataikat, kutatási eredményeiket a hallgatósággal. 

A beszélgetést Szakál Imre történész, a Rákóczi Főiskola oktatója moderálja. […] Az esemény online is követhető…” Forrás: 

RFKMFTTT/FB.com: teljes cikk > 

Nyelvtudományok és az élhető jövő - László Bulcsú professzor tudományos eredményei 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság szeretettel meghívja Önt A 

nyelvtudományok és az élhető jövő - László Bulcsú professzor tudományos eredményei című tudományos tribünre és 

könyvbemutatóra. Az esemény November 10-én, 18:00 órai kezdettel a Liszt Intézet Zágráb, Augusta Cesarca 10 címen, illetve 

online lesz megtartva. Előadók: Damir Boras: Digitalizació és az EU nyelvei, Zdravka Matišić: Anyanyelvápolás és annak fejlődése, 

Marko Tadić: A nyelvi technológiák szerepe a nyelv fenntarthatóságában, Szkála Károly, az MTA külső tagja: Terminológia az 

informatikában és számítástechnikában…” Forrás: Culture.hu: teljes cikk > 

 

Videóbeszélgetés: A kisebbségeket érintő törvényekről és javaslatokról az Új Szó-stúdióban 

A parlament előtt több, a kisebbségeket is érintő törvényjavaslat van terítéken, például az ún. Csemadok-törvény vagy a kettős 

állampolgárság kérdése. A tízrészes videóbeszélgetés-sorozat ötödik epizódjában a magyar kisebbséget érintő törvényjavaslatokról, 

illetve a nemrégiben már jóváhagyott törvényekről beszélgetünk. […] Az Új Szó-stúdió ötödik adásának vendége Fiala-Butora 

János emberi jogi szakértő, jogász, valamint Ravasz Ábel, a Híd által jelölt korábbi romaügyi kormánybiztos…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. november 8. 
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https://kepesujsag.com/a-magyar-tudomany-napja/
https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-09-jon-meg-egy-uj-vilag-4140
https://www.facebook.com/events/s/magyar-tudomany-unnepi-rendezv/2353783831425610/
https://culture.hu/hu/zagreb/esemenyek/nyelvtudomanyok-es-az-elheto-jovo---laszlo-bulcsu-professzor-tudomanyos-eredmenyei
https://ujszo.com/kozelet/a-kisebbsegeket-erinto-torvenyekrol-es-javaslatokrol-az-uj-szo-studioban


Az SZMPSZ szakmai online találkozója a kisiskolák számára 

Eredményes és fenntartható kisiskolák címmel rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szlovákiai Magyar 

Kisiskolák Országos Konferenciáját. Mint Morvay Katalin elnök, az Intézményvezetők Országos Társulásának elnöke rövid 

köszöntőjében kifejtette: a szlovákiai magyar kisiskolákra fókuszáló online konferenciára közel ötven pedagógus, kisiskola vezetője, 

igazgatóhelyettes jelentkezett be. Cél az együtt gondolkodás, a tapasztalatcsere megvalósulása – tette hozzá. „Napjainkban nagyon 

aktuális a kisiskolák fenntarthatósága és eredményessége, mindezekről számos szakmai-politikai szinten folyik a vita” – fogalmazott 

a köszöntőjében. […] Az online konferencia első plenáris előadásaként Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója 

fejtette ki a kisiskolákról szóló gondolatait. Mint jelezte, a felvidéki magyar iskolahálózatban jelenleg 104 kisiskola működik, ez az 

alapiskolák összlétszámának több mint negyven százalékát teszi ki. Az ezekben az intézményekben tanuló diákok száma meghaladja 

a kétezret…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Komáromba érkezett az Esterházy János – Isten szolgája című vándorkiállítás 

Péntek délután került sor a Csemadok Komáromi Területi Választmánya és a Coexistencia Polgári Társulás által közösen rendezett 

Esterházy János – Isten szolgája című kiállítás megnyitójára és az azt követő műhelykonferenciára a Csemadok komáromi 

székházában. Petheő Attila, a Csemadok Komáromi TV elnöke portálunknak elmondta, az Esterházy János életművét bemutató 

többnyelvű roll-up kiállítás mellett a komáromi református egyház huszadik század eleji történetét mutatták be Tömösközi 

Ferenccel, az MTA külső köztestületének tagjával. […] A két világháború közti felvidéki magyar időszakot bemutató konferencián 

Tömösközi Ferenc, Fejezetek a Komáromi Református Egyházmegye 1919-1923 közötti történetéből című előadásában bemutatta, 

milyen nemzetmegtartó élet folyt a jelenlegi Komáromi járás területén. […] Szerdán emlékoszlopot avattak Isten szolgája Esterházy 

János tiszteletére a Párkány melletti Muzslán…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Előbújt Jakoby Gyula egyik gyönyörű mozaikja  

Jakoby Gyula kassai képzőművész két csodálatos mozaik alkotása néhány aktivistának köszönhetően hamarosan új fényében 

pompázhat. A több méteres mozaikok egy kassai alapiskola falán találhatók, de az épület korábbi felújításakor azokat is polisztirollal 

fedték be… […] Sokan talán nem is tudják, de az ország második legnagyobb városában az elmúlt évtizedek során több olyan 

alkotás „szívódott felˮ, melyek nemcsak a város külalakját szépítették, hanem nagy mértékben hozzájárultak a szlovákiai 

képzőművészet fejlődéséhez. Pontosan ilyen sorsra jutott például Mária Bartuszová prágai születésű képzőművész Vertikális 

hullámzás című alkotása, melyet a bársonyos forradalmat követően tüntettek el az egyik Kuzmány utcai épületről. Hasonló sorsa  

jutottak a szolnoki születésű de később Kassán élő és tevékenykedő Racskó Árpád, vagy a kálnói származású Gandl László művei 

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

Podcast: Az interneten látható majd az első szlovákiai magyar filmsorozat 

A Pressburg címet viselő, Pozsonyban játszódó folytatásos történet rendezője a komáromi származású Molnár Csaba, aki 

alkotótársaival együtt jelenleg a forgatókönyvek véglegesítésén, a próbaforgatásokon és a szereplőválogatáson dolgozik. Csabától 

megtudtuk, a forgatókönyv szerint a fővárosban egy kozmopolita szlovák lány és egy csallóközi magyar srác világa találkozik. A 

fiatal rendező számára Pressburg, vagyis Pozsony nem csupán a kulisszája, hanem az egyik szereplője is a sorozatnak. A Molnár 

Csabával készült teljes beszélgetést itt hallgathatják meg…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Kritika: A kassai Kelet-szlovákiai Múzeum egy kétnyelvű kiadványa, Rákóczi nyomában 

A kassai Kelet-szlovákiai Múzeum egy kétnyelvű vidám kiadványt adott ki Rákóczi nyomában/Po stopách Rákocziho. A színes 

füzet a fejedelem életútját kíséri nyomon 32 oldalon. Az ilyen kiadványoknak csak örülhetünk, hiszen a fiatalokat megismertetik 

városunk egyik legjelesebb és legtisztességesebb személyiségével. Viszont némi fejcsóválást is kivált, mert értetlenül állunk egyik 

közlése előtt és a labirintus is bonyolultabbra sikeredett a szándéknál…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Zólyom, az egykori szabad királyi város 

A Felföldi tájoló legújabb adásában ezúttal Zólyomba kalauzoljuk el nézőinket. Zólyom, IV. Béla királynak köszönhetően már 

1238-ban szabad királyi várossá válik, Nagy Lajos király pedig itáliai mintára egy impozáns várat építtet itt, mely a város fölé 

magasodva uralja a tájat. A Felföldi tájoló 2. évadában is Korpás Árpád, a komáromi Selye János Egyetem doktorandusza kalauzolja 

a nézőket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

 

 

https://felvidek.ma/2021/11/eredmenyes-es-fenntarthato-kisiskolak/
https://felvidek.ma/2021/11/komaromba-erkezett-az-esterhazy-janos-isten-szolgaja-cimu-vandorkiallitas/
https://felvidek.ma/2021/11/emlekoszlopot-avattak-grof-esterhazy-janos-tiszteletere-muzslan/
https://ujszo.com/regio/elobujt-jakoby-gyula-egyik-gyonyoru-mozaikja
https://paramedia.parameter.sk/az-interneten-lathato-majd-az-elso-szlovakiai-magyar-filmsorozat-podcast
https://felvidek.ma/2021/11/rakoczi-noi-ruhaban-egy-kassai-kiadvanyrol/
https://ma7.sk/videok/felfoldi-tajolo-zolyom-az-egykori-szabad-kiralyi-varos-video
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Várady professzor tartott órát az ösztöndíjas joghallgatóknak 

Május végén hirdette meg a Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Igazságügyi Minisztériuma támogatásával a jogászhallgatói 

ösztöndíját. Az érdeklődés igen nagy volt, a 12 meghirdetett ösztöndíjra 17-en jelentkeztek. A fiatalok azóta megkezdték egyetemi 

tanulmányaikat, öten tanulnak az újvidéki, állami Jogtudományi Karon és 12-en az újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás 

Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karának kihelyezett szabadkai tagozatán. […] Szombaton előadást szerveztek a számukra az MNT 

székházában. Dr. Várady Tibor professzor, az MTA külső köztestületének tagja és dr. Pásztor Bálint találkozott velük, hogy órát 

tartsanak nekik. Dr. Várady Tibor örül annak, hogy van folytatása a magyar jogászképzésnek, mert mint mondta, a mi kisebbségi 

világunkban a dolgok rendszerint nem önmaguktól jönnek, hanem tennünk kell értük valamit. […] Milyen plusz anyagot hallhatnak 

itt a hallgatók, amit az egyetemen nem? – kérdeztük a professzortól. Egy kisebbségi jogásznak több nyelven kell jogásznak lennie…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Megtartották Szabadkán az 1956-os történelmi vetélkedőt 

A Nagy Imre Társaság és az ’56-os Műhely Civil Szervezet 14. alkalommal szervezte meg történelmi vetélkedőjét Szabadkán. A 

szabadkai Városi Könyvtárban tartották idén is a versenyt, s nagyon örvendetes, hogy soha ennyien nem vettek még részt a 

rendezvényen. A zsűri tagjai azt is örömmel konstatálták, hogy nagyon felkészültek voltak a háromtagú csoportok. […] Kudlik 

Zoltán elmondta, hogy a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium csapata lett az első…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Kötetbemutató: Monográfia Fábián Éváról 

Szombat mutatták be Zentán a Fábián Éva bukovinai székely származású népmesemondó, óvónő, népzenész, népdalénekesről szóló 

könyvet, amely a Hagyományok Háza kiadványa, és Fábián Éva több évtizedes mesemondását mutatja be.  Fábián Éva Szekszárdon 

született, egy régi bukovinai székely nyelvi közegbe. Diplomáit a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvó szakán és az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret tanár szakán szerezte. […] A könyvbemutatót Dr. 

Raffai Judit, az MTA külső köztestületi tagjának a mesemondás tanításával kapcsolatos előadása előzte meg…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk >  

Rendhagyó irodalomóra a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban 

Péntek délelőtt Karácsonyi Zsolt és Papp Attila Zsolt a kolozsvári Helikon irodalmi kulturális folyóirat szerkesztői rendhagyó 

irodalomórát tartottak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban Patyerek Réka moderálásával. Az erdélyi 

vendégek az Irodalmi és Művészeti Karaván rendezvényre érkeztek Vajdaságba. A diákok abba nyerhettek betekintést, milyen 

Erdélyben az irodalmi élet, -közeg, illetve, milyen irodalmi kiadványok vannak, a vajdaságiakkal való kapcsolataikról is szó esett. 

[…] Karácsonyi Zsolt arra biztatta a fiatal pályakezdő középiskolás szerzőket, hogy legyenek bátrak és írjanak, ne féljenek 

megmutatni tehetségüket. Ő az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke, s megtudhattuk tőle, hogy ennek az írószervezetnek 130 

tagja van. Könyvbemutatókat szerveznek és folyóiratokat adnak ki, pezsgést igyekeznek vinni az erdélyi magyar irodalmi 

közéletbe…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Riport: Idén húszéves a Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület 

A négyévente esedékes tisztújító közgyűlést a múlt szerdán tartották meg, Dudás Károly maradt az elnök, a négy alelnök pedig 

továbbra is Orosz Attila, Fejsztámer Róbert, Galambos László és Dobai János. Az elmúlt húsz évben a CMH-iroda folyamatosan 

alkalmazkodott az igényekhez, a kezdeti feladatokat újak váltották, de az eredeti törekvés változatlan maradt: szerepvállalás a 

közösségünk megmaradásáért és felemeléséért. Az elmúlt két évtizedről Bús Ottó, a CMH-irodák koordinátora és Dudás Károly, a 

régi-új elnök nyilatkozott lapunknak. A CMH irodáit Vajdaságban két évtizeddel ezelőtt a magyarigazolvány igényléséhez 

kapcsolódó feladatok hívták életre, a 2002 és 2010 közötti időszakban a 6 területi információs iroda 121 075 magyarigazolvány-

kérelmet bonyolított le — foglalta össze Bús Ottó…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

Adáról hetvenhét év után egy magyar filmritkaság került a Filmarchívumhoz 

A Kadétszerelem című magyar vígjátékot 1944 októberében még levetítették Adán, az egykori Tisza Nemzeti Mozgóképszínházban, 

vagyis a Dóczi-moziban, de a szovjet hadsereg előretörése miatt a filmkópiák itt ragadtak, nem kerültek vissza a budapesti 

filmforgalmazóhoz. A manapság már igazi filmritkaságnak számító fekete-fehér hangosfilm tekercseit a hatalomváltás utáni 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27117/MNT-Varady-professzor-tartott-orat-az-osztondijas-joghallgatoknak.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/jogtudom%C3%A1nyi-el%C5%91ad%C3%A1s-az-els%C5%91%C3%A9veseknek_1286588.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27118/Megtartottak-Szabadkan-az-1956-os-tortenelmi-vetelkedot.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/az-56-os-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc-jugoszl%C3%A1v-magyar-vonatkoz%C3%A1sai_1286587.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/monogr%C3%A1fia-f%C3%A1bi%C3%A1n-%C3%A9v%C3%A1r%C3%B3l_1286591.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4768/kultura/253695/Erd%C3%A9lyi-vend%C3%A9gek-irodalom%C3%B3ra-IRODALMI-%C3%89S-M%C5%B0V%C3%89SZETI-KARAV%C3%81N.htm
https://www.hetnap.rs/cikk/Husz-eve-all-a-vajdasagi-magyarok-szolgalataban-a-CMH-37544.html
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vészterhes időkben id. Dóczi József, a mozi társtulajdonosa kénytelen volt a padláson elrejteni. […] Minden filmkópia kincs, ami 

az archívum alapítása, 1957 előtt keletkezett, de főleg az, ami a II. világháború előtt született. A háború után ezeknek a filmeknek 

nagyon rosszul alakult a sorsuk: a kommunista rendszer meg akarta ezeket semmisíteni, és nagyon sokat meg is semmisítettek – 

magyarázta Kurutz Márton, a Filmarchívum gyűjteményezési és kutatási menedzsere…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Átadták a Herceg János Irodalmi Díjat 

Pénteken a zombori Bielitczky Károly Városi Könyvtár Dunatáji Herceg János Nap elnevezésű rendezvénye keretében került sor a 

Herceg János Irodalmi Díj ünnepélyes átadására a könyvtár Gyermekosztályának termében. Az idei díjazott Hász Róbert író, 

szerkesztő. A díj átadásán részt vett, közreműködött a bíráló bizottság két tagja: Balázs Attila és L. Móger Tímea. […] Az 

ünnepélyes díjátadón levetítették a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített rövid portréfilmet Hász Róbertről. Emellett elhangzott a 

Fekete J. József által írt laudáció, amelyben egyebek mellett a következő áll: ,,A történetközpontúság kezdettől fogva meghatározója 

Hász prózájának, ehhez a szerzőnek tágasságra van szüksége, a novella helyett ezért válhatott uralkodó műfajává a regény…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  
 

Népcsoporttanácsi Elnökök Állandó Konferenciája 

Hivatalosan is megalakult pénteken Bécsben a Népcsoporttanácsi Elnökök Állandó Konferenciája. Az Ausztriában államilag 

elismert hat népcsoport elnökei és helyettesei immár 20 éve találkoztak évi egy-két alkalommal, hogy közösen léphessenek fel a 

politikai színtéren is a népcsoportok érdekeit együtt képviselve. Az együttműködés mostantól egyesületi formában folytatódhat. A 

népcsoporttanácsok vezetői eddig önkéntes alapon találkoztak. „Ha mindenki külön-külön futkározik, akkor nem ér el annyit, 

minthogyha közösen lépnénk fel.” Nyilatkozta rádiónknak adott interjújában Hollós József a magyar népcsoporttanács elnöke. […] 

A konferencia elnöke Martin Ivancsics, a horvát népcsoporttanács elnöke lett, elnökhelyettesének pedig Bernhard Sadovnikot, a 

szlovén népcsoport elnökét választották. Hollós József a magyar népcsoporttanács elnöke a konferencia könyvvizsgálójaként vállalt 

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

Podcast: Szimpózium a népcsoportokról Bécsben 

„100 év Burgenland – egy kritikus pillantás a jövőbe“ címmel rendezett szimpóziumot Bécsben pénteken a Népcsoportok 

Munkaközössége (ARGE Volksgruppen). A Horvát Központban megtartott rendezvény központi témája a burgenlandi 

népcsoportok jövőképe volt. A szimpózium előadói Baumgartner Gerhard burgenlandi magyar származású történész, Az Osztrák 

Ellenállás Dokumentációs Levéltárának vezetője, valamint a burgenlandi horvát származású Malli Anita, az ORF környezetvédelmi 

referense voltak, akik a burgenlandi népcsoportok jelenével és jövőképével foglalkoztak előadásaikban. Baumgartner Gerhard 

történész a szimpóziumon elhangzott előadásának tartalmáról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Joseph Haydn díjat kapott Fischer Ádám 

Gálaestet rendeztek a kismartoni Joseph Haydn Konzervatórium fennállásának 50. évfordulója alkalmából. A nemzetközi hírű 

intézmény a jubileum apropóján megalapította a Joseph Haydn-díjat, melyet elsőként a magyar származású karmesternek, Fischer 

Ádámnak nyújtottak át az ünnepség során…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: Shakespeare - látlatok I – II., Kötetbemutató 

Hagymás István orvos, író, fotóművész, Shakespeare - látlatok I – II. című köteteinek bemutatójára került sor péntek este a Bánffy 

Központban Lendván. Az eseményt a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 

szervezte:…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk >  

Megjelent Bence Lajos első szlovén nyelvre fordított prózai műve 

A Volosov hram kiadónál megjelent Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagjának első szlovén nyelvre fordított prózai 

műve. A „Furijasta generacija” című könyv az „Egyszer én is” című novelláskötet rövid történeteinek fordításait tartalmazza. A 

kötetet Lendván és Muraszombatban mutatták be. A lendvai bemutató október 27-én zajlott a Kultúregyesületek Községi 

Szövetségének (ZKD) helyiségeiben, ahol a szép számban egybegyűlt közönséget Vaupotič Göncz Elvira, a szövetség elnöke 

köszöntötte. A szerzővel és a novellák fordítójával, Szomi Kralj Bélával Robert Titan Felix, a könyv szerkesztője, valamint a kiadó 

képviselője beszélgetett. […] Bence Lajos örömét fejezte ki, hogy a történetei szlovén nyelven is olvashatóak. A novellák ugyanis 

https://www.magyarszo.rs/hu/4769/mellekletek_hetvege/253778/Kincset-%C3%A9r%C5%91-filmtekercsek-a-padl%C3%A1sr%C3%B3l-film-Ada.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4768/kultura/253715/%E2%80%9EHerceg-J%C3%A1nos-%C3%A9s-Zombor-is-meghat%C3%A1roz%C3%B3-hat%C3%A1ssal-volt-az-%C3%A9letemre%E2%80%9D-Herceg-J%C3%A1nos.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3128867/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3128958/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3129051/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/shakespeare-latlatok-i-ii/600153
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HORVÁTORSZÁG 

zömében valós emberekről szólnak, így most közülük azok is elolvashatják a róluk írt történeteket, akik eddig a nyelvi akadályok 

miatt ezt nem tudták megtenni…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

 

Ünnepi megemlékezés Zágrábban és Eszéken az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 

A horvát fővárosban V4-es világzenei koncerttel és ünnepi fogadással, Eszéken alkalmi műsorral és koszorúzással emlékeztek a 20. 

századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. A történelmi esemény előtti tisztelgés 

jeleként idén is felvonták a forradalmi lyukas zászlót Eszék főterén, valamint magyar szervezeteink székházainak és több 

kultúrotthonunk homlokzatán is lobogott a zászló az elmúlt napokban…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Nem fedi egymást a kereslet és a kínálat a munkaerőpiacon 

Tíz munkanélküliből hat már betöltötte a negyvenedik életévét, ugyanakkor minden második állástalan a nyolc osztályt sem végezte 

el, a többségük pedig vidéken él – derül ki a Digi24 hírtelevízió által minap közzétett elemzésből. A munkaerőpiacra általában 

jellemző, hogy a fiatalok és az idősebbek találnak nehezebben munkát, ám a munkanélküliek között azért is vannak többen a 40 év 

felettiek, mert a népesség összetétele is olyan, hogy több a negyven évesnél idősebb munkavállaló” – értékelt megkeresésünkre 

Békési Csaba, a Bihar Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség (AJOFM) igazgatója. Rekordszámú, 100 ezer Európai Unión 

kívülről érkező vendégmunkás alkalmazását tette lehetővé a kormány a 2022-es év folyamán a romániai munkáltatók számára, így 

próbálva orvosolni a számos ágazatban fokozódó munkaerőhiányt...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Máramarosszigeten felavatták Kelet-Európa egyik legnagyobb zsinagógáját 

Máramarosszigeten pénteken felavatták Kelet-Európa egyik legnagyobb újonnan épített zsinagógáját - közölte az Agerpres 

hírügynökség. Az eseményre a haszid zsidó közösség több száz tagja érkezett ősei szülőföldjére Amerikából és Európából. A 

zsinagógát, zsidó iskolát, kóser konyhát, étkezdét és imatermet magába foglaló épületegyüttes építése 2017-ben kezdődött, a 

költségeket nagyrészt a New York-i haszid zsidó közösség fedezte. […] A holokauszt kevés túlélőjének a többsége elköltözött a 

városból. A közösség nagy szülöttje a Nobel-békedíjas Elie Wiesel író...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Mit üzennek az oltatlan orvostanhallgatók? 

A minap beszámoltak a lapok arról, hogy a szucsávai bíróság helyt adott a jászvásári diákliga által közvetített perben a 

Marosvásárhelyen tanuló öt orvostanhallgató kérésének, miszerint hatálytalanítsák az egyetem vezetőségének korábbi döntését. 

Amelyet amúgy a marosvásárhelyi diákszövetségek és vezetőik „teljes mellszélességgel” támogattak. A döntés az egyetemisták 

órákon és gyakorlatokon való részvételét, illetve bentlakási helyeit zöldigazolványhoz kötötte. Ellene korábban tiltakozó felvonulást 

szerveztek a legfeljebb tíz százalékos abszolút kisebbséget kitevő oltatlanok hangadói...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Miért védi az intézményrendszer az agresszorokat? 

A napokban a közösségi médiában és a sajtóban is figyelmet kapott egy online egyetemi óráról készült felvétel, amelyen Dr. Prof. 

Szamosközi István, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának oktatója és volt dékánhelyettese kritikán aluli stílusban 

nyilvánul meg egy kollégájával szemben és a diákokat is trágár módon szidalmazza. Felkavaró videó – több ilyet láttam már –, bár 

azt hiszem egyetemi közegből ez az első. […] Kikerül egy felvétel egy agresszív tanárról, amelyről elsőre azt is gondolhatnánk, 

hogy biztosan csak egyszer fordult elő, ideges volt, megesik. Aztán sorra érkeznek a visszajelzések volt és jelenlegi diákoktól, hogy 

ez bizony nem egyszeri eset, hanem az illető hosszú évek óta terrorban tartja a teljes tanszéket, diákokat, tanárokat egyaránt. […] 

Több mint 70 volt diák osztotta meg a videót, többen közülük negatív tapasztalataikat is megírták Szamosköziről. […]  A Kolozsvári 

Rádióval együttműködve megszólaltattuk Szamosközi Istvánt és Fóris-Ferenczi Rita dékánhelyettest is...” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Véget ért az örmény kultúra napjai rendezvénysorozat 

Nagyszabású eseménysorozatnak adott otthont a hét végén Marosvásárhely, ahol ismét az erdélyi örménység, annak múltja, jelene 

és jövője került az érdeklődés középpontjába, persze nem véletlenül: november ötödike és hetedike között immár a kilencedik 

alkalommal szervezte meg a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület és a Maros Megyei Múzeum az örmény kultúra 

napjait. A rendezvényt idén – Csiky Gergely 130 cím alatt – a tizenkilencedik században élt örmény származású neves erdélyi 

drámaíró, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja emlékének (is) szentelték. […] Az eseményen számos 

meghívott történész, teológus és művészettörténész értekezett az erdélyi örményekről, azok hagyományairól, hétköznapjairól, 

https://nepujsag.net/kultura/11348-%C3%B6sszefon%C3%B3dott-k%C3%A9t-kult%C3%BAra.html
https://kepesujsag.com/unnepi-megemlekezes-zagrabban-es-eszeken-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-evfordulojan/
https://kronikaonline.ro/gazdasag/sok-a-nehezen-foglalkoztathato-allastalan-nem-fedi-egymast-a-kereslet-es-a-kinalat-a-munkaeropiacon
http://szabadsag.ro/-/maramarosszigeten-felavattak-kelet-europa-egyik-legnagyobb-zsinagogajat
https://kronikaonline.ro/velemeny/mit-uzennek-az-oltatlan-orvostanhallgatok
https://plakatmagany.transindex.ro/miert-vedi-az-intezmenyrendszer-az-agresszorokat/
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29258&kiszivargott_videon_szidalmazza_kollegajat_szamoskozi_istvan_professzor._megszolaltak_a_pszichologus_hallgatok


történelméről. Előadást tartottak többek között az MTA külső köztestületének tagjai: Pál Emese, Orbán János… […] Demény Péter 

a magyar és a román irodalom közötti kölcsönhatásokról szólt, László Lóránt a szász irodalom sajátosságait ismertette, dr. Nagy 

Attila, az MTA külső köztestületének tagja pedig – miután angol nyelven üdvözölte az Erdélyi irodalmi kaleidoszkópon is részt 

vevő örmény nagykövetet –, az örmény irodalomról értekezett...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: A dohány története Háromszéken 

„Aki az idejét nem tölti meg mással, az segítsen magán a dohányozással” – mintegy mottóként idézte ezt a gondolatot Miksa László 

verséből Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató, muzeológus az Éltemet ha elpipáztam. A dohány története Háromszéken című 

kiállítás megnyitóján. […] Elsőként Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója szólalt fel az eseményen, mindenekelőtt 

beszámolva arról, hogy jó irányban haladnak a múzeum felújítási munkálatai. […] Az igazgató után Tóth-Bartos András történész, 

muzeológus mesélt röviden a kiállításról, rámutatva, hogy mennyi ellentmondást tartalmaz a dohányzás...” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > 

Videóriport: Élnek-e még szászok Nagyszebenben? 

Az erdélyi szászság fővárosában tettünk egy rövid látogatást, ott, ahol lépten-nyomon csupa olyan emlékbe botlunk, amelyek egy 

virágzó, erős közösségnek a kőbe vésett mementói. Ennek ellenére nagyszebeni magyar és szász házigazdáink szerint a szászokra 

már nem is lehet kisebbségként tekinteni. Egy zárványról, egy önmaga erejéből fennmaradni nem képes csoportról beszélhetünk, 

amely "a nagy emigráció" során több mint 90 százalékkal fogyatkozott meg, mondja Kilian Dörr, a szebeni evangélikus katedrális 

lelkésze, aki nemrég egy több évtizedes gigászi munkát fejezett be. Elvégezte a Huet téri templom restaurálását, megmentette a 

következő évszázadok számára a szebeni szászok egyik legfontosabb egyházi épületét, amelyet már ma is inkább koncertek és 

kulturális események megtartására használnak...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Összeállította: Bóna László                                     

https://www.e-nepujsag.ro/articles/veget-ert-az-oermeny-kultura-napjai-rendezvenysorozat
https://www.3szek.ro/load/cikk/145592/kiallitas-a-dohanyzasrol
https://www.3szek.ro/load/cikk/145592/kiallitas-a-dohanyzasrol
https://tv.transindex.ro/?film=1171&erdelyi_kozossegek_elfelejtett_tortenetek_elneke_meg_szaszok_nagyszebenben?

