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10 éves a Fodor István Kutatóközpont 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja a Biológia és Kémia Tanszékkel együttműködve 

2021. november 11–12. között méltatja a Magyar Tudomány Ünnepét. A rendezvény keretében biológiai és ökológiai tematikájú 

tudományos konferenciára, valamint könyvbemutatóra, illetve a Szikura József Botanikus Kert új kutatóépületének 

avatóünnepségére kerül sor. A rendezvényre az egyetem székhelyén Beregszászon, a Kossuth tér 6. címen, 2021. november 11. - 

09.00 / 2021. november 12. - 14.30 óra között kerül sor. […] Az esemény online is követhető …” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány már évek óta a Magyar Tudomány Napjához igazítva rendezi meg. A rendezvényre az egyetem Apáczai Csere János 

Könyvtárában, 90202 Beregszász, a Kossuth tér 6. címen, 2021. november 12. 08.00-16.00 óra között kerül sor. […] Az esemény 

online is követhető…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2021 - Megnyitó, plenáris előadások 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében az MTNE rendezvényre immár 20. 

alkalommal kerül sor. […] A MTNE rendezvény két részből áll: november 19-én, pénteken a központi ünnepi fórum, valamint 20-

án, szombaton a hét szakosztály és fiókegyesületeink tartják meg a saját tudományterületükhöz szabott konferenciájukat. A 

rendezvény helyszíne és időpontja: Protestáns Teológiai Intézet 400124 Kolozsvár (Románia), Bocskay/A. Iancu tér 13. 2021. 

november 19. 10.00-19.00 óra között…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Beszámoló: Magyar Tudomány Ünnepe – Rendezvénysorozat a Rákóczi-főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idén több eseménnyel is csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia Magyar 

Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz. A múlt heti élőnyelvi konferencia után, november 9-én a Főiskola Történelem- és 

Társadalomtudományi Tanszéke, valamint az intézmény Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja a Trianon 100 

MTA-Lendület Kutatócsoport részvételével szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetést…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Kolozsváron is megtartják a magyar tudomány ünnepét 

A magyar tudományt ünneplik a kincses városban is: csütörtökön kezdődik a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Válság és élhető jövő 

című kétnapos, online konferenciája. A rendezvényen feltett kérdések a természet-, az élettudományok és a társadalomtudományok 

szakembereit szólítják meg. […] A csütörtökön és pénteken zajló értekezéssorozat szervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, 

partnere a Babeș–Bolyai Tudományegyetem. A Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Válság és élhető jövő című konferencia a 

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódik. […] Egyes kutatások az 

ezredforduló utáni években folyamatosan érzékelhető válságról, permanens válságról, azaz a válság állandósulásáról beszéltek, és 

arról írtak, hogy a válság immár a mindennapok része lett, egyfajta közösségi életérzéssé vált. A válság ugyanakkor alvó 

erőforrásokat is mozgósít: társadalmi szolidaritást, összefogást követel, innovációra, kreativitásra sarkall…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

  

Szerbiában eltörlik az érvényességi küszöböt a népszavazásoknál 

Eltörlik az érvényességi küszöböt a népszavazások és az állampolgári kezdeményezések ügyében Szerbiában - az erről szóló 

törvénytervezetet kedden fogadta el a szerb kormány, és az még novemberben a parlament elé kerül. A jelenleg hatályos törvény 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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értelmében csak akkor számít érvényesnek egy referendum, ha azon a választópolgárok több mint fele részt vesz. A kormány 

indoklása szerint a változás lehetővé teszi, hogy hatékonyabban érvényesüljön az állampolgárok akarata…” Forrás: Hetnap.rs: teljes 

cikk > 

Politikum: A Mladić tábornok falfestmény körüli bonyodalmak 

Bojan Pajtić, a Demokrata Párt korábbi elnöke és az Újvidéki Jogi Kar professzora az N1-nek elmondta, hogy nyilvánvaló, hogy 

ahhoz, hogy Ratko Mladić falfestménye bármilyen épület falán megjelenhessen, engedélyt kell kapni a várostól és az épület bérlői 

közgyűlésétől egyaránt. […] A keddi eseményekről és a Ratko Mladićot ábrázoló falfestményről szólva Pajtić úgy fogalmazott, 

hogy ez egy mesterségesen előidézett válság a rezsim részéről. Úgy beszélnek róla, mint egy tábornokról, aki a szerb népet őrizte, 

habár a szerb hadsereg soha nem szégyellte magát a történelem során annyira, mint Srebrenicában. […] Az este folyamán két további 

kordont is felállítottak, amelyek elválasztották a jobboldali csoportot az aktivisták és politikusok csoportjától. […] Úgy tűnik, pont 

került a háborús bűnös Ratko Mladićot ábrázoló falfestményről szóló vita végére, a graffitit a Nova.rs hírportál tudósítása szerint 

oltott mésszel megrongálták…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Riport: Vízpótlás a Sóskopó rezervátumba 

A Sóskopó a legismertebb és legnagyobb szikes tó Bánságban. A Törökbecsétől mintegy 6 km-re található területre vizet próbáltak 

tölteni a Vadászegyesület tagjai. Az akciót a Környezetvédelmi Minisztérium támogatta. A tó ugyanis az extrém hőség és a 

csapadékhiány miatt idén is kiszáradt. A mintegy 1000 hektáros terület státusza speciális természeti rezervátum, 2004-ben felvették 

a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek Ramsari egyezményébe. Az időszakosan kiszáradó tó, a Tisza egyik ősi mederágában 

alakult ki…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Decemberben ismét megrendezik a Synergy-t, a kisebbségi színházakat felvonultató nemzetközi fesztivált 

December 6. és 12. között rendezik meg a Synergy fesztivált. A kisebbségi színházakat felvonultató nemzetközi rendezvényt az 

Újvidéki Színház szervezi. Hét előadást tekinthet majd meg a közönség, amelyek a különbözőség, illetve a látomás és valóság 

eszmei-esztétikai dilemmáival foglalkoznak. Németországi, romániai, magyarországi, horvátországi és szerbiai színházak fognak 

szerepelni. Az idei fesztivál támasza lesz a következő évinek, amely Újvidék Európa Kulturális Fővárosa programjának a keretén 

belül történik…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Hajnal Jenő Ljudevit Mičatek-díjban részesül 

Az emberi és kisebbségi jogok területén kifejtett érdemeiért Ljudevit Mičatek-díjban részesült Hajnal Jenő. Az elismerést december 

10-én adják át az MNT elnökének. A tartományi díjakat és elismeréseket odaítélő bizottság egyhangúlag döntött az idei 

díjazottakról…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Mintegy 400 be nem oltott tanárt függesztettek fel munkájából Kárpátalján 

Kárpátalján csaknem 400 tanárt függesztettek fel a munkájukból, mert elutasították a koronavírus elleni védőoltást. Összességében 

Kárpátalján a legalacsonyabb a covid-oltások aránya az országban- írja a Golos.ua információs hírportál a TSN november 10-i 

összeállítása nyomán. A helyi oktatási osztály szerint veszélyben van az oktatási folyamat, mivel a munkából felfüggesztett 

dolgozók fele pedagógus. Most utánpótlást keresnek: a terhelés egy részét más tanárokra ruházzák át, vagy a nyugdíjas tanárokat 

hívják vissza a munkába…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Videó: Huszonöt éves a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF). A közelmúltban az intézmény infrastruktúrája egy újabb épülettel bővült, melynek ünnepélyes átadására november 8-án 

került sor Beregszászban. A felújított épületben – mely a jubileumi ünnepség helyszínéül is szolgált – kapott helyet a II. RF KMF 

Szakgimnáziuma, valamint az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési Központja. […] Az ünnepség a Szakgimnázium 

dísztermében folytatódott, ahol Rákóczi imájának – mely a főiskola himnusza is egyben – eléneklése után Csernicskó István, a II. 

RF KMF rektora köszöntötte az egybegyűlteket. […] Az évforduló kapcsán a 25 éves intézményt köszöntötte még Anatolij 

Poloszkov, Kárpátalja kormányzója is, aki a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal nevében az odaadó és lelkiismeretes 
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munkájukat elismerő oklevelet adott át a főiskola vezetőinek. […] Ezt követően levetítették a főiskola születésnapjára készített – az 

elmúlt 25 évet összefoglaló – Tölgyfa. 25 éves a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola című dokumentumfilmet, mely K. 

Debreceni Mihály és Vass Tamás, a TV21 Ungvár munkatársainak munkája…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Kárpátaljai magyar médiaegyesület létrehozását kezdeményezték Beregszászban 

Közös szakmai együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a kárpátaljai magyar médiumok képviselői november 10-én, 

Beregszászban. A megbeszélésen a regionális magyar televízió, rádió, online hírportálok és a helyi magyar lapok szerkesztőségeinek 

vezetői vettek részt. Az egyeztetés során elvi egyetértés alakult ki egy új, a szakma minden képviselőjének irányába nyitott, egyéni 

tagságon alapuló szakmai szervezet létrehozásáról. […] Kárpátaljára érkezett a felvidéki MA7 médiacsoport küldöttsége. A három 

felvidéki magyar újságíró kétnapos látogatása során a kárpátaljai magyarság helyzetével és az itteni magyar médiaműhelyek 

munkájával ismerkedett…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Pógyor István emlékezete – főhajtás Sárosorosziban 

Sárosorosziban az 1953-ban Rákosi börtönében mártírhalált halt Pógyor Istvánra emlékeztek halálának évfordulóján. A két 

világháború közötti időszak népszerű diákszervezetének, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) nemzeti titkára egyaránt ellene volt 

mind a fasiszta ideológia, mind a kommunista eszmék magyarországi terjedésének. A megemlékezés a sárosoroszi református 

templom kertjében vette kezdetét, ahol a jelenlevők megkoszorúzták Pógyor Istvánnak a templom falán 1992-ben elhelyezett 

emléktábláját. […] A találkozó végén levetítették a Ti is élni fogtok. Pógyor István mártírhalála c. dokumentumfilmet, melynek 

dramatizált jeleneteiben a főhőst Trill Zsolt, a Nemzeti Színház színésze játssza…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Rózsatövet és emléktáblát avattak Drávai Gizella tiszteletére Beregszászban 

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága idén Drávai Gizella, Beregszász elismert és egész Kárpátalja egyik kiemelkedő 

pedagógusának emléke előtt tisztelgett november 9-én a Budapest parkban. A társaság a hagyományokhoz híven évente egy 

rózsatővel és egy emléktábla-állítással méltatja városunk egy ismert női szülöttét, vagy olyan hölgyet, aki sokat tett városunkért, 

vidékünkért. […] Kárpátalja-szerte őrzik még emlékét. Ungváron a Drávai Gizella Magyar Irodalmi és Művelődési Kört alakítottak. 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) évről évre nyelvhasználati versenyt rendez a tiszteletére…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Nemzeti régiók – Pert vesztett Románia 

Románia elvesztette azt a pert, amelyet az Európai Bizottság (EB) ellen indított, és amelyben a nemzeti régiókról indított európai 

polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét kifogásolta. Az Európai Unió luxembourgi Törvényszéke elutasította Románia 

keresetét. A bírói testület megállapította: az EB csak akkor tagadhatja meg egy európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba 

vételét, ha arra a következtetésre jut, hogy teljesen kizárható a kezdeményezés nyomán olyan javaslat benyújtása, amely az uniós 

szerződések végrehajtásához kapcsolódó jogi aktusra irányul...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Visszautalják a katonai ügyészségnek az 1989-es forradalom ügyének vádiratát 

Visszautalják a katonai ügyészségnek az 1989-es forradalom ügyének vádiratát - mondta ki szerdán a legfelsőbb bíróság. Az ügyben 

emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják Ion Iliescu volt államelnököt és Gelu Voican Voiculescu egykori 

kormányfőhelyettest. A katonai ügyészek 2019 áprilisában küldték el a legfelsőbb bíróságnak az 1989-es forradalom ügyének 

vádiratát, a per azonban elakadt az előzetes szakaszban, amelyben a vádirat törvényességét és a felek által benyújtott kérelmeket és 

kifogásokat vizsgálják meg. […] Az ügyészek szerint 1989 decemberében, Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor félreállítása 

után az állam vezetését a Ion Iliescu irányította Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (CFSN) vette át, amely hatalmának legitimálása 

érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres összetűzéseket...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Mitől magyar a magyar? A szociológusok kérdeztek, az erdélyi magyarok válaszoltak 

A közvéleménykutatás egyik központi kérdése volt, hogy az erdélyi magyarok részét képezik-e a román, illetve a magyar nemzetnek, 

valamint, hogy személyesen a megkérdezettek a román nemzet tagjának tartják-e magukat. Ebben a tekintetben nem történt radikális 

változás az elmúlt évek eredményeihez viszonyítva, a megkérdezettek túlnyomó többsége (89 százalék) úgy gondolja, hogy az 

erdélyi magyarok részét képezik a magyar nemzetnek és továbbra is elenyésző azok aránya akik ezzel nem értenek egyet. Ugyanígy 
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a román nemzettagság tekintetében sem változtak jelentősen az eredmények, a megkérdezettek 56 százaléka gondolja, hogy a 

romániai magyarok részét képezik a román nemzetnek. […] Enyhén visszaszorult az "összerdélyiség", a válaszadók most már a 

saját régióikra és mikrorégióikra értik, hogy "szülőföld". […] Székelyföldön népszerűbb a székely zászló, mint a magyar zászló. Az 

elmúlt évek folyamatosan napirenden levő szimbolikus konfliktusok hatására 66 százalékról 73 százalékra növekedett azok aránya, 

akik pozitív kötődést éreznek a székely zászlóval szemben, míg a román és magyar zászlóval szembeni attitűdök alig változtak...” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Lépett a BBTE rektora, egyelőre nem állhat diákok elé Szamosközi István 

Felfüggesztette állásából Szamosközi István pszichológiaprofesszort a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektora, az egyetemi tanár 

nem léphet diákok elé mindaddig, amíg az etikai bizottság nem dönt az ügyében – közölte szerdai közleményében a BBTE. […] 

Mivel magyarázható, hogy nem szállt szembe Szamosközi Istvánnal a tanári kar? Mennyire volt nyilvánvaló számukra az, ahogyan 

a diákokkal viselkedik? – Mindenki tudta. Szerintem azért nem jutott eszébe senkinek ellenszegülni, mert féltek az eltávolítástól. 

Beszéltem olyanokkal, akik távozni készültek. Próbáltam rábírni őket, hogy maradjanak, hátha összejön egy többség, mely legalább 

nyomást gyakorolhat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem átvenné a filmszínházat 

Nagy port kavart a Facebookon a hír, miszerint Marosvásárhely egyik (és egykoron legnépszerűbb) filmszínháza, a Művész mozi 

(ideiglenesen) bezárt. Amint azt a hivatal oldalán olvashatjuk, „a Művész mozi városunk egyik jelképe. 61 évvel ezelőtti megnyitása 

óta a hetedik művészetnek ad otthont. A filmszínház az elmúlt években kulturális központtá nőtte ki magát, és számos művészi 

eseménynek adott otthont, a független és tematikus filmfesztiváloktól kezdve a toleranciát, a sokszínűséget és az emberséget 

népszerűsítő kulturális rendezvényekig. […] Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kifejezte azon szándékát, hogy 

átvegye és korszerűsítse a létesítményt, és a filmművészet laboratóriumává alakítsa. A dolgok tisztázása végett dr. Balási Andrást, 

a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettesét, az MTA külső köztestületének tagját kerestük fel...” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

A Székely Határőr Emlékközpont kiállítása: A székelyek a középkorban 

Mai Történelmünk rovatunkban a Szépvízért Egyesület által létrehozott, az augusztus közepén Csíkszépvízen megnyílt Székely 

Határőr Emlékközpont földszinti termeit járjuk be. A számos magyarországi és erdélyi szakember közreműködésével, Nagy József 

történész szakmai irányításával, Bálint Ferenc történész forgatókönyve alapján összeállított kiállításnak a középkort bemutató 

anyagából közlünk részleteket...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Bence Lajos költő és Elena Lavinia Dumitru műfordító kapja a 2022-es Balassi Bálint-emlékkardot 

Bence Lajos, a szlovéniai Lendván élő magyar költő, az MTA külső köztestületének tagja és Elena Lavinia Dumitru román 

műfordító kapja a 2022-es Balassi Bálint-emlékkardot, közölte Molnár Pál, a díj alapítója, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány 

elnöke kedden az MTI-vel. A huszonhatodik kardátadási ceremóniára jövő év február 14-én, Bálint napján kerül sor. […] A 65 éves 

Bence Lajos József Attila-díjas szlovéniai magyar költő több verseskötettel, novellával és esszével gazdagította a muravidéki 

magyar irodalmat, szerkesztőként a művelődési közélet szervezésében is tevékenyen részt vesz. […] Elena Lavinia Dumitru román 

műfordító a Bukaresti Egyetem Hungarológia Tanszékén Molnár Szabolcs professzor diákjaként ismerte meg a magyar irodalmat, 

és szerette meg Balassi költészetét. Balassi Bálint - Bálint Balassi Célia-ciklus - Ciclul Celia című kétnyelvű verseskötete 2016-ban 

jelent meg...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Értékes kitüntetés Fülöp Józsefnek 

Az Év Külhoni Tanára díjat ítélte oda a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága Fülöp József gyulakutai pedagógusnak. 

Az Év Tanára díjak múlt heti átadásán elhangzott: a pedagógusi pálya nemcsak a meglévő tudás átadásáról szól, hanem értékteremtő, 

értékátadó munka is. A 44 éves Fülöp József földrajz-történelem szakos tanár, és 21 éve tanít a gyulakutai általános iskolában. 

Középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Líceumi Szemináriumban végezte, ami meghatározta keresztény 

értékrendjét. Szakmai diplomáját a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerezte – mutatkozott be a Népújságnak a 

kitüntetett pedagógus...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Az 1938. november 9-i zsidóellenes pogrom erdélyi visszhangja 

Mit tesz a történész november 9-én, amikor körülötte mindenki (úgy tűnik) az 1938-as zsidóellenes pogromra emlékezik? Az jut 

eszébe, hogy nézze is meg, mit és hogyan tudtak a szülőföldjén az emberek annak idején mindezről? Mit olvastak róla? A kiinduló 

kérdésem pedig: mit is írtak a korabeli napilapok a pogromról? Négy napilapot szándékoztam átlapozni: a Keleti Újságot, az 

Ellenzéket, a Brassói Lapokat és a Magyar Lapokat. […] Alapjában véve két csoportba oszthatók a korabeli cikkek: Egy részük 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=29263&orban_viktor_a_legismertebb_es_legnepszerubb_politikus_az_erdelyi_magyarsag_koreben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kivizsgalas-idejere-nem-lephet-diakok-ele-szamoskozi-istvan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/baki-nem-nyalt-az-repultr-n-dr-vargha-jeno-laszlo-nyugalmazott-adjunktus-szamoskozi-istvan-modszereirol
https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-marosvasarhelyi-muveszeti-egyetem-atvenne-a-filmszinhazat
https://www.3szek.ro/load/cikk/145682/a-szekelyek-a-kozepkorban-szekely-hataror-emlekkozpont
https://maszol.ro/kultura/Balassi-Balint-emlekkardot-kap-Elena-Lavinia-Dumitru-roman-mufordito
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ertekes-kituentetes-fueloep-jozsefnek


DIASZPÓRA 

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

csupán beszámol a történtekről, másik részük kommentálja is ezeket. […] És ebben különbözött a Brassói Lapok, Kacsó Sándor 

lapja, a többi három napilaptól. A szerkesztőség már november 12-én az első oldalon szögezte le: „A fanatizált tömegek a 

bűntényben teljesen ártatlan embereken s intézményeken torolják meg egy ugyancsak fanatikus, gőzfejű gyerekember eléggé el nem 

ítélhető bűncselekményét. A emberiesség és a józan ész […] most is halkan, megkínzottan tiltakoznak a megtorlásnak ilyetén való 

igazságtalan alkalmazása ellen...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

Megnyílt a Tudomány és Technika Hete a Selye János Egyetemen 

Komáromban is megkezdődött a hagyományosan minden évben megrendezett Tudomány Hete, amelyet a Szlovák Oktatásügyi 

Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) évente rendez Szlovákia-szerte. A Selye János 

Egyetem „Tudomány és Technika Hete” elnevezésű programja november 8-tól november 12-ig tart. […] Egyik első rendezvénye a 

Tanárképző Karon, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Jókai Egyesület) húszéves jubileuma kapcsán megvalósuló „Újra 

élünk” című kiállítás volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megújult külsőben pompázik Petőfi, Tompa és Kerényi eperjesi obeliszkje 

A Kassától mintegy 40 kilométerre található Eperjes városa Magyarország Kassai Főkonzulátusának közreműködésével 

helyreállította a Petőfi-Tompa-Kerényi költői versenynek emléket állító, a város dél-nyugati oldalában kimagasló Vilec-dombon 

található kőobeliszket. Az ünnepélyes leleplezésen a magyar és a szlovák felek is részt vettek. […] Az obeliszk tehát Tompa Mihály, 

Petőfi Sándor és Kerényi Frigyes 1845-ös találkozását és az abból született irodalmi eredményt, egy úgynevezett költői versenyt 

örökít meg a történelemben, melyhez Kerényi Az erdei lak című költeménye is kötődik. A restaurálás műhelytitkaiból kiderült, hogy 

az emlékmű 1945-ös, eddig nem pontosított megrongálása lőfegyverrel történt, de ezt az 1970-es felújításkor ennek nyomait 

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

Kortárs magyar művészek kiállítása nyílt szerdán a kassai Műszaki Múzeumban 

A felvidéki művészekből álló társaság évekkel ezelőtt talált egymásra a kiállítás helyszínén, Kassán. Korai alkotói éveik origója 

Fecsó Szilárd, aki létrehozta az első magyar nyelvű gimnáziumi művészeti képzést, a Márai Sándor Gimnáziumban…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

 

Videóbeszélgetés: Magyarország megjelenése a nemzetközi sajtóban 

Pedagógus végzettségű, hosszú évekig a médiába fektette az idejét és energiáját, majd pedig oktatóként helyezkedett el a Debreceni 

Egyetem közösségszervezés szakirányán. Dolgozott írott sajtóban és a televízió világában. Tudósítóként és sajtószóvivőként szerzett 

tapasztalatai teszik még hitelesebbé diákjai előtt. A közéletben különösen jártas előadót az újságírói kíváncsiság motiválja a kutatói 

pályán. Publikációiban a médiamanipuláció különböző megnyilvánulásait elemzi. Kenyeres Attila Zoltánnal az októberi 23-i 

megemlékezésen találkozhatott a clevelandi közösség. […] Manipuláció és fake news Magyarországon és Közép-Kelet Európában 

címet viseli a kurzus, amelyet Attila féléves Fulbright ösztöndíjával oktat az Egyesült Államokban. Történelmi távlatból vizsgálja 

Magyarország médiajelenlétét, különös hangsúlyt fektetve napjaink amerikai médiafelületeire. A kutató figyelme a 2010-es évek 

első felétől az álhírek felé fordult. […] Valóban félreérthetőek voltak azok az amerikai híradások, amelyek nyugati lapokat 

szemléztek. Ezek közül az Observer lapban megjelent írás bemutatása volt a legfélrevezetőbb 1956. november 4-én este…” Forrás: 

Bocskairadio.org: teljes cikk > teljes cikk 2 >   

Krakkóban felavatták Mindszenty József szobrát 

Felavatták szombaton Mindszenty József bíboros, hercegprímás szobrát a lengyelországi Krakkóban, az Isteni Irgalmasság-bazilika 

Magyar Kápolnája előterében. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke beszédében aláhúzta: Mindszenty drámai élete 

Magyarország 20. századi történetét. […] Felidézte, hogy a kommunizmus idején a magyar hercegprímáshoz hasonló szerepet 

betöltő lengyel prímást, Stefan Wyszynski bíborost szeptemberben avatták boldoggá Varsóban. […] Az emlékművet Pákh az 

ezeréves magyar-lengyel barátság nevében adományozta, hálaadásként a közös szentek, Szent László, Szent Kinga és Szent Hedvig 

tiszteletének megőrzéséért, valamint azért is, hogy a krakkói érsekség 2019-ben elindította gróf Esterházy János boldoggá avatási 

eljárását…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

A BUOD videóösszeállítása az elmúlt évek október 23-ai megemlékezéséiről 

Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége a BUOD Egy videó- és képösszeállítást készített az elmúlt évek október 23-ai 

megemlékezéséiről. Ezzel szeretnék bemutatni a korábbi évek németországi magyar egyesületeinek ünneplését. Az összeállítás azok 

https://plakatmagany.transindex.ro/ertelem-es-erzelem-az-1938-november-9-zsidoellenes-pogrom-erdelyi-visszhangja/
https://felvidek.ma/2021/11/megnyilt-a-tudomany-es-technika-hete-a-selye-janos-egyetemen/
https://ujszo.com/regio/megujult-kulsoben-pompazik-petofi-tompa-es-kerenyi-eperjesi-obeliszkje
https://ujszo.com/regio/trope-kortars-magyar-muveszek-kiallitasa-a-kassai-muszaki-muzeumban
https://www.bocskairadio.org/magyarorszag-megjelenese-a-nemzetkozi-sajtoban-dr-kenyeres-attila-zoltan-a-pittsburgh-i-egytem-vendegoktatoja-es-kutatoja/
https://www.bocskairadio.org/a-szabad-europa-a-szovjet-tankok-ellen/
https://www.bocskairadio.org/krakkoban-felavattak-mindszenty-jozsef-szobrat/


számára is készült, akik nem vehetnek részt egy nyilvános megemlékezésen. Ezzel az összeállítással tisztelegtek elődjeink az 

október 23-i események előtt…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk >  

Magyar állami kitüntetést kapott Len Rix műfordító 

A Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést nyújtotta át hétfőn a londoni magyar nagykövetségen Kumin Ferenc nagykövet 

Len Rix műfordítónak, aki olyan magyar irodalmi klasszikusokat fordított angol nyelvre, mint Szerb Antal Utas és holdvilág című 

regénye, vagy Szabó Magdától Az ajtó. A kitüntetés átadási ünnepségén Vincze Máté, a londoni Liszt Intézet vezetője ismertette 

Len Rix munkásságát és életútját. Elmondta: Len Rix 1942-ben született a mai Zimbabwe területén brit szülők gyermekeként, 

nincsenek magyar felmenői. […] Len Rix 1989-ben kezdte el első műfordításaként Szerb Antal Utas és holdvilágának angolra 

fordítását. A fordítás Journey by Moonlight címmel jelent meg. Fordításai üzletileg is sikeresek: Az ajtó című Szabó Magda-regény 

fordítása a The New York Times amerikai napilap top 10-es listájára is felkerült, Abigél-fordítását pedig a The Guardian brit napilap 

ajánlotta 2020-ban a legjobb új fordítások között…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk >  

Karikó Katalin újabb díjai: A New York-i Orvosi Akadémia és a William B. Coley-díj 

Kutatótársával, Drew Weissmannal együtt Karikó Katalin magyar biokémikus is megkapja a New York-i Orvosi Akadémia (New 

York Academy of Medicine – NYAM) díját, amelyet – magyar idő szerint – kedden késő este adnak át egy virtuális eseményen. 

[…] Kutatótársaival – Drew Weissmannal, Ugur Sahinnal és Özlem Türecivel – megosztva Karikó Katalin kapja az amerikai 

Rákkutató Intézet (Cancer Research Institute – CRI) idei William B. Coley-díját – jelentette be a New York-i székhelyű nonprofit 

szervezet…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Összeállította: Bóna László                                     
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