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MTÜ: Karrieriránytű. Galaxis útikalauz fiatal kutatóknak című konferencia 

A Kárpát-medencei doktorandusz szervezetek – az Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának támogatásával – a Magyar 

Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2021. december 1-3. között Karrieriránytű. Galaxis útikalauz fiatal kutatóknak 

címmel konferenciát szerveznek a Domus ’Collegium Hungaricum’ épületében. A konferencia keretein belül a szervezők átfogó 

képet szeretnének adni a doktorandusz- és kutatói szervezetekről, azok tevékenységeiről és kiadványairól, érintve a 

tudománykommunikációt és a különböző kutatói életpályákat…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében 

november 12-én tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája. Illeszkedve 

az MTA idei mottójához a: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” elv mentén valósult meg a XVIII. FKK is. […] A konferenciára 

18 fiatal kutató jelentkezett, hat felsőoktatási intézményből. […] A konferencia négy szekcióban zajlott: Humántudományi I. – 

Oktatás-és Vallástörténet Szekció (5 előadó, 6 zsűri), Humántudományi II. – Társadalomtudomány és Nyelvészet Szekció, (4 

előadó, 6 zsűri), Reáltudományi I. – Fizika és Matematika Szekció (4 előadó, 4 zsűri), Reáltudományi II. – Biológia, Földrajz és 

Orvos Szekció (5 előadó, 6 zsűri). A konferenciát megtisztelte jelenlétével dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, prof. Csernicskó 

István, a II. RF KMF rektora és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke…” Forrás: Geniousja.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

Videó: A Nemzetközi Könyvelők Napja egybekötve a Magyar Tudomány Ünnepével 

Megrendezésre került a IV. Nemzetközi Könyvelők Napja rendezvény a Számvitel és Auditálás Tanszék szervezésében. A 

rendezvényünk része a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatnak. […] Az idei évben nágy gyakorló könyvelőt hívunk meg, 

akik bemutatták saját tapasztalataik alapján a könyvelői szakma szépségeit, kihívásait, tudományos fejlődését és mindezt oly módon, 

hogy a jelenlévő hallgatók számára hiteles és kívánatos példa legyen a szakmában való megmaradás és kibontakozás…” Forrás: 

FB/SzámvitelA.com: teljes cikk > 

MTNE 2021: Erdélyi természettudományi konferencia 

Az EME Természettudományi Szakosztálya a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet által hagyományosan, immár 20. 

alkalommal megszervezett eseményen 10-15 perces előadások hangzanak el a biológia, fizika, földtudományok, kémia, 

környezettudományok területéről. A szerzők saját tudományos kutatásaik eredményeit mutatják be, változatos, időszerű témákban. 

Az előadások döntő többségét az interdiszciplináris kutatások jellemzik. […] Az esemény 2021. november 20. 09.00-19.00 óra 

között…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 2021: XXII. Műszaki Tudományos Ülésszak 

Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya 22. alkalommal szervez tudományos ülésszakot a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával közösen Kolozsvárt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, 

ezúttal hibrid formában. Rendezvényünk ünnepélyes keretet biztosít a Jenei Dezső-emléklap átadására. […] Az esemény 2021. 

november 20. 10.00-19.00 óra között…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 2021: XVII. Agrártudományi Konferencia 

Az Agrártudományi Szakosztály, az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának 

Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja, illetve Kertészmérnöki Tanszéke és a Kolozsvári Kar Természettudományi Tanszéke, 

valamint az illyefalvi LAM Alapítvány szervesen csatlakozik az EME főszervezésében történő Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

„Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” mottójú, 20. fórumához. Ezt a XVII. Agrártudományi Konferenciájával teszi, amelynek ez 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

évben az alábbi fő célkitűzései vannak: Az agrártudomány mindennapi életünkben betöltött szerepének és az élhető jövő 

megteremtésében való jelentőségének megismertetése... […] Helyszín és időpont: Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 

502021. November 26. 10.00-19.00 óra között…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE 2021: Marosvásárhelyi Fiókegyesület: Maros megye és Marosvásárhely történetéből 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából az EME Marosvásáhelyi Fiókegyesülete a Borsos Tamás Egyesülettel közösen 

szervezi meg a Maros megye és Marosvásárhely történetéből című konferenciát, melyen az előadók Maros megye történetére 

vonatkozó kutatási eredményeiket mutatják be és vitatják meg. Az előadások szerkesztett változatát tanulmánykötetben kívánjuk 

megjelentetni. […] Helyszín és időpont: Teleki Téka, Marosvásárhely. 2021. november 27. 10.00-18.00 óra között…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

 

Elemzés: A 2021-es képességvizsga eredményei az elmúlt tíz év kontextusában, régiós bontásban 

Az elmúlt évtizedben – az év közbeni hullámzásokat is figyelembe véve – a romániai diákpopuláción belül a magyarul tanulók 

képességvizsga-eredményei viszonylag konstansok. Országos szinten 2012 és 2021 között a vizsgákon részt vevők sikerességi 

aránya 66,1% és 79,4% között mozgott; ehhez viszonyítva a magyar nyelven tanulók eredményei némiképp elmaradtak: 65,0% és 

77,1% közöttiek voltak. A magyar tagozaton tanulók szinte minden évben román nyelv és irodalomból teljesítettek a leggyengébben, 

kivéve 2012-t és 2017-et, amikor a matematikából elért sikerességi arány alulmúlta a románt. A tízéves trendeket figyelve a 

magyarul tanulók románvizsga-teljesítménye változatlan, a matematikavizsga sikerességi rátái enyhén javuló tendenciát mutatnak 

– az országos átlagokhoz mért relatív eltérések esetében. […] Az eredményeket jelentősen meghatározza a települések mérete, 

amelyekben az adott iskola működik. Az összefüggés lineáris jellegű, a lakosságszám növekedésével egyenes arányban nő a diákok 

eredményessége: emelkedik a részvételi arány, a sikerességi ráta, illetve a vizsgajegyek átlaga is. Kivételt a nagyvárosok 

vonzáskörzetében található községek iskolái képeznek, több szempontból is itt a leggyengébbek az eredmények...” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Politikum: A „románellenes” megnyilvánulásokat büntető törvénytervezet 

Kedden vitatja a képviselőház Diana Șoșoacă független szenátor törvényjavaslatát, amely szerint a „románellenességet” akár 10 

évig terjedő szabadságvesztéssel is lehetne szankcionálni. A törvényjavaslatot korábban a szenátus elutasította így került a 

képviselőházhoz, amely döntőház a kérdésben – írja a Digi24. […] Nem ez az első ilyen jellegű törvényjavaslat: 2018-ban több párt 

képviselői – PMP, PNL, PSD, USR – nyújtottak be a románellenességet büntetendővé tévő tervezetet...” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Bemutatták Markó Béla A haza milyen? című kötetét Marosvásárhelyen 

Mi változott és mi nem változott 89 után a magyar irodalom és kultúra terén? Mi nevezhető a költészet tulajdonképpeni feladatának? 

Hogyan formálódott Markó Béla költészete? Mi is az a „három T” és megfigyelhető-e napjainkban is a jelenség? Ilyen és ehhez 

hasonló kérdéseket boncolgatott A haza milyen?* című legújabb verseskötete kapcsán Markó Béla költő és beszélgetőtársa, 

Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó vezetője a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron. A hétvégén zajló rendezvény a 

járványhelyzet miatt többnyire online zajlott, az eseményeket a könyvvásár Facebook-oldalán követhették az érdeklődők. […] A 

költészet szerepének ’89 utáni újragondolása kapcsán a költő elmondta: önreflexió, az elődökre visszautaló irónia és önirónia lett 

úrrá a versek stílusán...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk >  

Egy torontói nemzetközi esettanulmány-verseny döntőjén két BBTE közgazdász csapatnak is lehet szurkolni 

Egy világszintű selejtezőt követően a kolozsvári BBTE mindkét közgazdász hallgatókból álló csapata bejutott a University of 

Toronto és a kanadai egyetem keretein belül működő Rotman Commerce Entrepreneurship Org. által szervezett gazdasági verseny 

TOP 10-es döntőjébe. Az esettanulmány-verseny selejtező fordulója 2021. október 16-24. között volt. A megmérettetésen résztvevő 

17 egyetemi csapat a T&T ázsiai jellegű, kanadai üzletlánc számára kellett fejlesztési javaslatokat kidolgozzon, ezeket online 

felületen bemutatva a vállalat és a társult szervező egyetem képviselőiből álló zsűrinek...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Recenzió: Zágoni Attila: Válogatott paródiák és humoreszkek reprint 

Ha a romániai magyar irodalomban nézünk körül, azt kell látnunk, hogy az utóbbi fél évszázadban viszonylag kevés humorista élt 

és alkotott tájainkon: Bajor Andor, Sinkó Zoltán... és Zágoni Attila. Sajnos, mindhárman korán mentek el, Zágoni Attila 44 éves 

volt 1989-ben, az eufemisztikusan romániai forradalomnak nevezett nagy változás évében. […] Úgy gondolnánk, hogy nevetni 

https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-26-mtne-2021-xvii-agrartudomanyi-konferencia-4055
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https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-2021-es-kepessegvizsga-eredmenyei-az-elmult-tiz-ev-kontextusaban
https://itthon.transindex.ro/?hir=66046&536osoac_torvenyt_szeretne_arrol_hogy_bortonbuntetes_jarjon_a_8222romanellenes8221_megnyilvanulasokert
http://szabadsag.ro/-/vannak-versek-amelyeknek-megirasahoz-tapasztalat-tavlat-tavolsag-szukseges
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20211117-egy-torontoi-nemzetkozi-esettanulmany-verseny-dontojen-ket-bbte-kozgazdasz-csapatnak-is-lehet-szurkolni


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

minden időben lehet és kell is, Arisztotelész után Bergsonig (klasszikus művére, A nevetésre utalok) így látták ezt a gondolkodók. 

[…] A humoros irodalmi műfajok szempontjából igen fontos nyelvhasználati kérdésekről is érdemes röviden szólnunk: Zágoni 

Attila idiómája felismerhetően egy székely-magyar, erdélyi átlagnyelvezet. Ezt a kifejezésnek abban az értelmében mondom, hogy 

nincs semmiféle felesleges irodalmiaskodás benne, Zágoni arra alapoz, amit a mindennapi olvasó is ért és tud, tehát a mindennapi 

nyelvhasználatban igazolódott nyelvre. […] A szomorú korszakban oly fontos nevettetőnek nincs utódja...” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > 

Könyvbemutató: Test - hatalom - intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai 

A színház történetének és elméletének művelői számára ismert ténynek számít, hogy a kelet-európai diktatúrák hierarchikus 

struktúrái alapul szolgáltak a mai kőszínházi intézmények, továbbá a rendezői színház intézményes modellje számára, utóbbi 

használván hatalmi struktúráját és gyakran eszközeit is. A hierarchikus struktúráknak, a hatalom mikrofizikájának a színházi 

nyilvánosságban való vizsgálata azért fontos, mert a pártállami rendszer időszakában artikulálódott színházi formákat és 

módszereket szükségképpen övezi a homály, a titok, az elhallgatás, a hatalom által elnémított valóságok anomáliái – a színház mai 

politikai és erkölcsi botrányai nagyrészt ebből az örökségből származnak. Kutatásunk kiindulópontja a mai erdélyi magyar színház 

strukturális problémái felől fogalmazható meg. […] A kötet szerkesztője, Ungvári Zrínyi Ildikó, az MTA külső köztestületének 

tagja és Kricsfalusi Beatrix...” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

Az Artes Liberales előadássorozat következő előadója Selyem Zsuzsa irodalmár 

Az Artes Liberales előadássorozat következő előadója Selyem Zsuzsa irodalmár, az MTA külső köztestületének tagja, a BBTE 

Magyar Irodalomtudományi Intézet docense. Az esemény online, 2021. november 25-én 18.00 órától lesz megtartva. […] Arra 

teszek kísérletet, hogy a kortárs irodalmat ne mint a problémák előli menekülési lehetőséget, hanem mint a problémák érzékelésének, 

feltárásának és néha megoldásának művészi formáját közelítsem meg. Gyakori reklámfogás, hogy egy könyvről azt mondják: 

lebilincselő olvasmány, nem tudod letenni. Az inkluzív irodalom (a legjobb klasszikusok mind ide tartoznak) ezzel szemben 

megismerési forma, az érzékelésünk tágítása, felszabadító élmény...” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

Emléktáblát állítottak az 1916-os hadiárva-mentésnek Nagyszebenben 

Egy mára már elfeledett hadiárva-mentésnek állított emléket az Ars Hungarica 2021 - Nagyszebeni magyar kulturális fesztivál 

rendezvénysorozat keretében a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, a HÍD Szebeni Magyarok Egyesülete és a Carola Egyesület. 1916. 

szeptember 20-án, a szász Kinderheim gyermekotthonból és a Theresianum árvaházból 140 gyermeket mentettek ki a két front közé 

szorult, ostromlott Nagyszebenből Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola, gróf Bethlen Istvánné Bethlen Margit, gróf Bánffy 

Miklós, Schill szebeni kisasszony valamint dr. Genersich Gusztáv közreműködésével. Ennek emlékére állítottak emléktáblát a 

Külföldi Magyar Emlékek Megőrzése program támogatása révén hétvégén a Terezianumi római katolikus templomban...” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Nagy az érdeklődés a lelki segélyvonal iránt a tanárok körében 

A tanév kezdete óta 300 tanár kereste fel az ingyenes lelki segélyvonalat, melyet a Módszertani és Pedagógiai Központ (MPC) az 

IPčko polgári társulással együttműködve hozott létre szeptemberben. A szakértők szerint ez a kezdeményezés is mutatja, a 

koronavírus-járvány hatalmas kihívás elé állította a pedagógusokat. […] A távoktatás során a pedagógusok az egyetlen kapoccsá 

váltak a külvilággal, s gyakran a pszichológusok feladatait is teljesítették a diákjaik részére. Ma igyekeznek teljes mértékben 

kihasználni a tanteremben töltött időt a gyerekekkel, ugyanakkor készen állnak egyik napról a másikra átváltani az online oktatásra. 

[…]  November 22-én kerül sor az online konferenciasorozat első felvonására, amely „A tanárok lelki immunitása” címet viseli. 

Pavlov fontosnak tartja az adatgyűjtés megkezdését, mely alapján kidolgozzák a következő lépéseket. […] A beszélgetések során a 

legsúlyosabb témák is megjelennek – többen kételkednek benne, van-e értelme az egésznek. Hatalmas belső nyomást tapasztalnak, 

és gyakran úgy érzik, a társadalom nem becsüli meg őket…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Hogyan tovább a szórványban? Tanácskozás a Zoboralján 

A magyar szórvány napja alkalmából gyűlt össze a Zoboralji Fórum a nagycétényi Manócska Óvodában. A tanácskozáson, amelyet 

Ladányi Lajos, a Zoboralja Közhasznú Társulás vezetője indítványozott bemutatkoztak a Zoboralján működő társadalmi 

szervezetek, oktatási és más intézmények. A kialakuló beszélgetésen felmerültek a szórványvidéket érintő legégetőbb kérdések, 

ennek fényében a jelenlevők közösen kerestek megoldásokat a nemzeti identitás erősítésére. Ladányi, megemlítve, hogy a zoboralji 

szervezetek 1994-ben tanácskoztak először, ekkor idősebb Csámpai Ottó vezényletével kidolgozták a Zoboralja rehabilitációs tervét. 

[…] Balla István, a Nyitrai Konstantin Filozófus Közép-európai Tanulmányok Karának docense, az MTA külső köztestületének 

https://www.3szek.ro/load/cikk/145711/zagoni-attila:-valogatott-parodiak-es-humoreszkek-szekely-konyvtar
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https://kab.ro/hirek/hir/konyvbemutato-test-hatalom-intezmeny-a-szinhazi-nyilvanossag-szerkezetvaltozasai-1320
https://kab.ro/hirek/hir/selyem-zsuzsa-inkluziv-irodalom-1296
https://maszol.ro/belfold/Emlektablat-allitottak-az-1916-os-hadiarva-mentesnek-Nagyszebenben
https://ujszo.com/kozelet/nagy-az-erdeklodes-a-lelki-segelyvonala-irant-a-tanarok-koreben
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tagja, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Nyitrai Területi Választmányának elnöke megerősítette, hogy a kar minden tekintetben 

nyitott az együttműködésre, hiszen a pedagógusképzés fontos szerepet tölt be a nemzeti identitás megőrzésében. […] A zoboralji 

kisiskolák sajnos mind arról számolnak be, hogy kevés a diákjuk, az alsó tagozatokon többnyire csak összevont osztályokkal tudnak 

működni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Videó: Hamarosan zár az Esterházy-emlékév 

A komáromi CSEMADOK Galériában nemrég Esterházy János – Isten szolgája címmel nyílt kiállítás. Hamarosan a panelek tovább 

vándorolnak, így az, aki szívesen olvasna a mártír politikusról és megtekintené a korabeli felvételeket róla családi körben és 

politikusi minőségében, mihamarabb látogasson el a Kossuth téri székházba. November 20-án Nagymegyeren jár majd a tárlat, az 

Esterházy-emlékévet pedig magyarországi helyszíneken zárja…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Múltidéző: Egy hazafi szlovák nyelvű emléktáblája előtt Kassán 

Négyszáz évvel ezelőtt távozott az élők sorából egy magyar hazafi, aki idegen földről érkezett a Felvidék keleti részére. Ebből az 

alkalomból a kassai Bocskai Keresztyén Társaság (BKT) november 12-án koszorút helyezett el Bocatius János (1568-1621) 

emléktáblájánál. Göőz László, a BKT elnöke szeretett volna nemzetközi konferenciát is szervezni ebből az alkalomból, de a kassai 

intézmények rendre lemondtak erről a bizonytalan helyzet miatt. […] Bocatius, avagy Hans Bock 1594-ben Eperjesen tanított, majd 

Kassára jött. Bíróként lakott a házban, mely ennek helyén állt. Csak „csonka”, szlovák nyelvű emléktábla emlékeztet erre. Pedig a 

szerb-német származású költő Bocskai és Bethlen hűséges embereként, igazi magyar hazafi lett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

>  

Felhívás: A Trianon Múzeum keresi az 1938-as magyar bevonulást megélt személyeket 

A Trianon Múzeum folytatja egy régebbi kutatási projektjét, melynek címe: „23 óra 59 perc”. Keresik azokat a még élő személyeket, 

akik 1938-1944 között a Magyarországhoz visszatért települések valamelyikén éltek (pl. Komárom, Kassa, Beregszász, Nagyvárad, 

Kolozsvár, Szabadka stb.), tanúi voltak a magyar bevonulásnak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > t 

  

Előadás: A toleranciáról kollégistáknak 

Az Európa Kollégium lakói a hét elején részt vettek Palusek Erik szociológus és Lendák-Kabók Karolina egyetemi docens, az MTA 

külső köztestületi tagjának előadásain, amelyeket a Tolerancia projekt keretében tartottak meg. Palusek Erik Kapcsolati hálók és 

határok a vajdasági magyarok életében címmel mutatta be azon kutatásainak eredményeit, amelyek doktori disszertációjának egy 

részét képezik. A vizsgálatainak a középpontjában a vajdasági magyarok kapcsolati hálója állt. […]  Lendák-Kabók Karolina 

Vajdasági vegyes házasságok: az iskolai oktatás nyelve mint identitásalakító tényező című kutatásának adatait ismertette a 

kollégistáknak, továbbá kitért a vegyes házasságok előnyeire és hátrányaira is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Videó: Kárpát-medencei Honismereti Verseny Szabadkán 

Ki volt Széchenyi István? Miért jelentős az ő munkássága? - többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a diákok a Kárpát-

medencei Honismereti Versenyen. A szabadkai megmérettetésen 23 általános iskolai és 6 középiskolai csapat vett részt. A verseny 

a Hídember című film részletének megtekintésével kezdődött, majd egy feladatsort kellett a diákoknak megoldaniuk. Ezután a 

kreativitásukra voltak kíváncsiak a szervezők és a zsűri is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Hugyec Anikó első könyvét mutatták be Magyarkanizsán 

Túl kevés idő című könyvével robbant be a köztudatba a magyarkanizsai Hugyec Anikó, akinek első és mint megtudhattuk, nem is 

utolsó kötetét mutatták be a József Attila Könyvtárban. A romantikus, elsősorban a szerelem fontosságát hangsúlyozó regényt a 

magyarországi New Line kiadó vette gondozásába, és még annyira friss, hogy egy hónap sem telt el a megjelenés óta. A 

népszerűsítése helyben kezdődött meg, majd a hét folyamán más helyszínen, pénteken például Oromon szerveznek bemutatót…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kenderreneszánsz Vajdaságban? 

A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat a Topolyai napok keretében adták át szeptember 9-én: az idén Sinkovics Ede 

képzőművész kapta meg ezt az elismerést. Az indoklás szerint Sinkovics Vajdaság egyik legsokoldalúbb művésze: örök kísérletező 

https://ma7.sk/aktualis/hogyan-tovabb-a-szorvanyban-tanacskozas-a-zoboraljan
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/hamarosan-zar-az-esterhazy-emlekev-imakkal-es-rendezvenyekkel-tamogatjak-grof
https://felvidek.ma/2021/11/egy-magyar-hazafi-szlovak-emlektablaja-elott-kassan/
https://felvidek.ma/2021/11/egy-magyar-hazafi-szlovak-emlektablaja-elott-kassan/
https://ma7.sk/hethatar/a-trianon-muzeum-keresi-az-1938-magyar-bevonulast-megelt-szemelyeket
https://www.magyarszo.rs/hu/4778/vajdasag_ujvidek/254434/A-toleranci%C3%A1r%C3%B3l-koll%C3%A9gist%C3%A1knak.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/szechenyi-istvan-elete-es-munkassaga
https://www.magyarszo.rs/hu/4778/vajdasag_magyarkanizsa/254436/Szenved%C3%A9ly-%C3%A9s-dr%C3%A1ma-Magyarkanizs%C3%A1n.htm
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és nyughatatlan kutató, akinek a környezettudatosság a védjegyévé vált. A díjátadón az alkotásaiból is láthatott ízelítőt a közönség, 

közöttük olyanokat is, amelyek kenderből készültek. […] Van különbség kannabisz és kannabisz között: lehet vad vagy nemesített, 

hatóanyagtartalmát és felhasználását tekintve pedig lehet ipari, illetve gyógyászati. […] Te az egyik legígéretesebb terméknek a 

nagyon jó szénlábnyomcsökkentő kenderbetont tartod. Egy topolyai betoncéggel és dr. Cseh Árpáddal, a szabadkai építőipari kar 

tanárával közösen dolgozunk a fejlesztéseken, emellett az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karával is együttműködünk, nekik 

egy, a kender építészeti lehetőségeit vizsgáló doktori munkához csináltunk tesztültetvényt. […] Kitakarítja a szennyezett földet 

(Csernobilban is bevetették), elnyomja a gazt, termesztéséhez se rovarirtóra, se gyomirtóra nincs szükség…” Forrás: Szmsz.press: 

teljes cikk > 

 

Videó: A TudoMánia nyolcadik adása 

Mi a talaj monolit és milyen célt szolgál? A II. RFKMF kémia és biológia tanszékének munkatársát, Molnár Ferencet – […] Hogyan 

készül egy herbárium? Lyubka Tibort, a II. RFKMF munkatársát – kérdeztük…” Forrás: Tvungvar21.tv: teljes cikk >  

 

Visszanézhetők magyar szórvány napjához kapcsolódó műsorok: Brisbane – Farkaslaka 

Igaz mese egy ausztrál színtársulatról – ez az alcíme a Duna World csatornán premierben bemutatkozó Brisbane – Farkaslaka című 

dokumentumfilmnek. Brisbane egy óceán parti milliós nagyváros, míg Farkaslaka egy romantikus kis falu Székelyföld szívében, 

kétezer lakossal. Bár a demográfiai és a domborzati viszonyok eltérőek a két település között, az 52 perces alkotásból kiderül, hogy 

a 17 ezer kilométeres távolság csak földrajzi szempontból nagy, lelki értelemben nem. Az összekötő kapocs a Brisbane-i Magyar 

Amatőr Színtársulat, amelynek tagjai energiát és időt nem sajnálva Ausztráliából azért keltek útra, hogy Tamási Áron Hullámzó 

vőlegény című székely népi komédiájával bejárják a Kárpát-medencét, egészen a végállomásukig, Farkaslakáig…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > 

Angol nyelvű magyar irodalmi magazint indított a PKÜ 

The Continental Literary Magazine néven angol nyelvű irodalmi magazint indított a Petőfi Kulturális Ügynökség. A negyedévente 

jelentkező lap elsődleges célja, hogy segítse a magyar és a közép-európai irodalom piacra jutását az Egyesült Államokban. „Az 

amerikai szépirodalmi piac nagyon zárt, kevés közép-európai szerző tud ott megjelenni. Arra jutottunk, hogy saját fórumot kellene 

csinálnunk az Egyesült Államokban, így született meg több mint kétéves előkészítő munka után a The Continental Literary 

Magazine, amely egy amerikai irodalmi lap, jelentős fókusszal a közép-európai irodalomra” – mondta Jászberényi Sándor, a lap 

főszerkesztője a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott sajtótájékoztatón. A magazinban közölt írások lapszámonként egy-egy 

meghatározott téma köré szerveződnek. Az első szám témája az előítélet (prejudice). […] Thomas Cooper, a lap szerkesztője, 

fordítója kitért arra, hogy a kiadványban a közép-európai szerzők együtt szerepelhetnek világhírű amerikai kollégáikkal. A The 

Continental Literary Magazine 5500 példányban készül, amerikai bemutatója január 20-án lesz a New York-i Chelsea Hotelben. Az 

Egyesült Államokban 2500 példány kerül kereskedelmi forgalomba…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk >  

Megmlékezés Csapó Endre író, újságíró 100. születésnapján 

A Panoráma Világklub és annak alapító elnöke, Tanka László szervezésében valósult meg az az őszinte és tárgyilagos születésnapi 

megemlékezés, amelyet az Ausztráliában élő és az emigrációs magyarság egyik legkiemelkedőbb nemzeti újságírója, a november 

11-én 100 éves Csapó Endre tiszteletére rendeztek, aki két évvel ezelőtt adta vissza lelkét a Teremtőnek. […] Kardos Béla ausztráliai 

magyar közéleti vezető, Márffy Attila, az ausztráliai Magyar Élet hetilap tulajdonosa és Georg Albrecht Németországban élő 

újságíró levelet intézett a Csapó-konferencia résztvevőihez, melyet a helyszínen felolvastak. Ezt követően került sor Kasza Marton 

Lajos költő, a Kanadai Magyar Írószövetség örökös elnökének előadására, amelyet követően dr. Tanka László átadta részére a X. 

Magyar Világtalálkozó alkalmából odaítélt „A Világ Magyarságáért” című kitüntetést. A konferencia további részében dr.Bába 

Szilvia diaszpóra-kutató, a Duna Művészegyüttes igazgatója, majd B. Szabó Péter író, költő, a Svájci Irodalmi és Képzőművészeti 

Kör (SMIKK) elnöke beszélt Csapó Endre munkásságáról, a hozzá fűződő személyes kapcsolatokról…” Forrás: Korkep.sk: teljes 

cikk >  

Trianon 101 éves – Tanulmányi nap Hágában 

A Hollandiai Magyar Szövetség és a Hollandiai Mikes Kelemen Kör 2021. november 27-én “Trianon” százegyedik évfordulója 

alkalmából, a Nemzeti Újrakezdés Évében, „Múltról a jelenben. Nemzetet egybekovácsoló múlt és jelen. Trianon 101” címmel 

https://szmsz.press/2021/11/17/kenderreneszansz/
https://tv21ungvar.tv/csuszka/tudomania-08-adas-2021-11-13.html
https://korkep.sk/cikkek/media/2021/11/14/brisbane-tol-farkaslakaig-igaz-mese-egy-magyar-ausztral-szintarsulatrol-a-duna-world-musoran/
http://szabadsag.ro/-/angol-nyelvu-magyar-irodalmi-magazint-inditott-a-pku
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/11/16/tiszteletteljes-emlekezes-csapo-endre-iro-ujsagiro-100-szuletesnapjan/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/11/16/tiszteletteljes-emlekezes-csapo-endre-iro-ujsagiro-100-szuletesnapjan/


szimpóziumot rendez, egybekötve a Mikes Kelemen Kör fennállásának 70. évfordulójának megünneplésével…” Forrás: 

Hongaarsefederatie.nl: teljes cikk >  

Felhívás: Az Amerikai Magyar Tanáregyesület éves konferenciája 

Az Amerikai Magyar Tanáregyesület évente megrendezi konferenciáját a magyar kultúra, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet, 

szépművészet, zene és más kapcsolódó tudományokból. 46. éves konferenciáját a Quinnipiac University tartja meg, Hamden, 

Connecticutban. Az előadások nyelve angol és magyar, örömmel fogadunk magyar nyelvű előadásokat. Szeretettel várunk 

konferenciánkra minden kollegát, érdeklődőt. A konferenci0061 témája: Magyarságtudományi tanulmányok a Covid-19 idején. 

Jelentkezési határidő: 2022. január 10-ig…” Forrás: Ahea.net: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Összeállította: Bóna László                                     

https://www.hongaarsefederatie.nl/trianon-101-eves-tanulmanyi-nap-2021-november-27-en/
https://ahea.net/2022-quinnipiac-university-hamden-ct/2022-call-for-abstracts

