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MTÜ 2021: A Kárpátalja-monográfia bemutatása 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, illetve a Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársainak tollából származó monográfia a mai Kárpátalja történetét mutatja be az 

őskortól napjainkig. A pódiumbeszélgetésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - Apáczai Csere János Könyvtárának 

olvasótermében, és Google Meet-en kerül sor, 2021. november 30. 15.00-17.00 óra között…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Videó: MTÜ kolozsvári konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében 

Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese köszöntőjével és tudományos előadásával kezdődött a Magyar 

Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódó kolozsvári konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében. Idén 

immár 20. alkalommal tartották meg a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című programsorozatot. […] Idén köszöntőjében Erdei 

Anna, az MTA főtitkárhelyettese kiemelte, hogy „A Magyar Tudomány Napja Erdélyben” nem csupán a tudomány, hanem a 

kapcsolódás ünnepe is. Jól tudta ezt az „Erdély Széchenyijének” nevezett Mikó Imre is, amikor az „Erdélyi Museum-egylet”-et 

alapításakor „a pesti Akadémia testvéri érzelmeibe” ajánlotta. „Ez a testvérkapcsolat erősödött meg 2002. november 23-án, amikor 

az alapítási évfordulón az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia aláírták együttműködési 

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

Elérhető a REGIO 2021/3. száma 

Megjelent a REGIO 2021/3. száma. Az aktuális szám Emlékezetpolitikák a délszláv háborúk után alcímet viseli. […] A tartalomból: 

Juhász Andrea: „Alig lehet valamit megmenteni…” – Kelemen Lajos naplóinak 1890–1920 kiadásáról...” Forrás: RegioTk.hu: teljes 

cikk > 

 

Podcast: Több az agresszió és a mobbing az iskolákban 

Több az agresszió és a mobbing az iskolában mint a járvány előtt, jelentették gyermekpszichológusok és terapeuták. A járvány előtti 

időszakhoz képest a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek száma az ötszörösére nőtt. A pandémia súlyosan érinti 

a gyerekek lelki egészségét, erre utalnak pszichológusok, terapeuták – így Tóth Tünde kineziológus is, aki kimondottan szorongás- 

és agresszióoldással foglalkozik Bécsben az Amapednél vagy Kismartonban…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Online nyílt nap a Kétnyelvű Gimnáziumban 

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium november 27-én, szombaton 10 órától rendezte meg virtuális nyílt napját, ahol az 

érdeklődők a magyar-német kéttannyelvű osztályt és a gimnázium sokszínű oktatási kínálatát is megismerhették. A nyílt nap során 

a gimnázium pedagógusai és diákjai mutatják be az intézmény képzési kínálatát, a horvát és a magyar kéttannyelvű osztályokat 

valamint az iskola más diákközösségeit. […] A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 2022-ben ünnepli fennállása 30. 

évfordulóját. Az intézményt magyarországi és Magyarországról származó diákok is választják, ők a német nyelvoktatásról és az 

elvárt nyelvi kompetenciákról is tájékozódhatnak az online nyílt nap során…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Magyar műalkotások Bécsújhelyről 

Nemrég tartották meg az alsó-ausztriai Haschendorfban az OPENair GALERIE kiállítását, ahol több magyar képzőművész mellett 

a bécsújhelyi Horváth Melinda is kiállított. Eközben a keszthelyi Balatoni Múzeumban is láthatóak munkái, valamint hamarosan az 

„Evokáció“ minikönyvsorozatban is megjelenik egy festménye. […] Ebenfurth önkormányzatával és a tartomány kulturális 

osztályával együttműködve az őszi rendezvényt idén november közepén tartották meg, több magyar résztvevő közreműködésével a 

haschendorfi tűzoltóságon…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. november 29. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-30-a-karpatalja-monografia-bemutatasa-4135
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-videon-a-nyitounnepseg-es-a-plenaris-eloadasok-111790
https://regio.tk.hu/issue/29-evf-2021-3-szam/
https://regio.tk.hu/issue/29-evf-2021-3-szam/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3131413/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3131722/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3131847/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

A Muravidéken a szlovén kormány 

November 23-án egésznapos munkalátogatáson járt a Muravidéken a szlovén kormány, amely közös programmal kezdte és zárta a 

napot, miközben a tárcavezetők és államtitkárok különböző helyszíneken tartottak megbeszéléseket. […] Janez Janša kormányfő 

meglátogatta a Panvita csoportot, majd a Kodila étteremben munkaebéden vett részt a muravidéki magyar vezetőkkel. A kormányfő 

Magyar Jánossal, Lendva Község polgármesterével is tartott megbeszéléseket. […] Simona Kustec oktatásügyi miniszter és csapata 

a muravidéki általános és középiskolákat látogatta meg, járt a lendvai kétnyelvű általános és középiskolában is…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk >  

Huzavona az intézmény kárára 

Tovább bonyolódnak a viszonyok a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK), valamint Lendva Község között. Az 

intézmény ügyvitelét vizsgáló független revíziós ház szabálytalanságot állapított meg, mely viszont ellentétben áll a Költségvetést 

Felügyelő Hivatal jelentésével…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Kötet: „Erős vár a mi Istenünk” 

Közel két és fél évvel az első kiadás után a Lendvai Galéria-Múzeum gondozásában megjelent a Lendva- és Muravidék szakrális 

emlékeit feldolgozó, „Erős vár a mi Istenünk” című kétnyelvű monográfia második, bővített és javított kiadása. A Lyndvamuseum 

múzeumi könyvsorozat 13. számaként megjelenő mű Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutatók munkája. A 

könyv, amely a 2016 novemberében megnyitott azonos című szakrális kiállítás anyagát mutatja be, az első kiadásban pénzszűke 

miatt csak 100 példányban került kiadásra és nagyon gyorsan elkelt. Lendvai Kepe Zoltán, a könyv társszerzője, az MTA külső 

köztestületének tagja és a Lendvai Galéria-Múzeum főmuzeológusa lapunknak elmondta, hogy az új, ezúttal 200 példányban 

megjelent kiadás 30 oldallal bővült, főként tudománytörténettel, valamint számba veszi a szlovéniai magyarság szakrális 

örökségéről írt könyveket, könyvfejezeteket, tanulmányokat…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Hallgatói fordítói pályázat 

A legjobb magyarról szlovénra műfordításért járó elismerést 2021-ben a háromtagú zsűri (Mihelič Marjanca Sovre-díjas műfordító, 

Schlamberger Brezar Mojca, a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, valamint a Fordítástudományi Tanszék 

tanszékvezetője és Zaman Rudi, a Didakta Kiadó igazgatója) a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszékéről két hallgatónak ítélte oda. A grémium elismerésben részesítette Ambrožič Nina magyar–szlovén szakos 

abszolvens hallgatót és Mlinarič Martin harmadéves magyar–német szakos hallgatót. Mindkettőjük mentora Rudaš Jutka, az MTA 

külső köztestületének tagja, a tanszék vezetője volt. A két díjazott az elismerés mellett publikálási lehetőséget kapott fordításaikra 

a Didakta Kiadó jóvoltából…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Múltidéző: SLO30 - Önálló állam, önálló valuta 

Magától értetődően az önálló szlovén államhoz vezető út egyik fontos mérföldköve az önálló szlovén valuta megteremtése volt. Az 

önálló Szlovénia az első hónapokban még a jugoszláv dinárt használta, majd az átmeneti valuta, az úgynevezett bon után következett 

a tollár.  […] Az első tollárok 1992 szeptemberében kerültek forgalomba – tehát a bonok nem egészen egy évig voltak érvényben – 

mégpedig a 100, az 500 és az 1000 tolláros névértékű bankjegyek. Ezután 1993 januárjáig folyamatosan adták ki az egyéb névértékű 

bankjegyeket és pénzérméket. A bankjegyeket Nagy-Britanniában nyomtatták, míg a pénzérméket Szlovákiában verték. A tollár 

azonban nem érte meg a felnőttkort, ugyanis Szlovénia többéves csatában, az úgynevezett „maastrichti kritériumok” teljesítése után 

2007 januárjában bevezette az eurót…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

 

Harminc éve esett el Szentlászló 

Szentlászló elestének a 30. évfordulója alkalmából kétnapos megemlékezést tartottak a településen. A gyertyagyújtáson részt vett 

Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős tárca első embere is. Szentlászlót 1991 nyarától egészen 

november végéig 152 napon át ostromolták az ún. Jugoszláv Néphadsereg egysége. A település ostroma Vukovár eleste után még 

hevesebbé vált. A falu házait szinte földig rombolták, és a református templom is erre a sorsra jutott. A maroknyi, főként helyi 

magyarokból és horvátokból álló fegyveres csapat 1991. november 24-éig még tartani tudta állásait az óriási túlerővel szemben… 

Az ostrom 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > 

 

https://nepujsag.net/muravidek/11448-a-muravid%C3%A9ken-a-szlov%C3%A9n-korm%C3%A1ny.html
https://nepujsag.net/muravidek/11449-huzavona-az-int%C3%A9zm%C3%A9ny-k%C3%A1r%C3%A1ra.html
https://nepujsag.net/kultura/11452-szakr%C3%A1lis-irodalomjegyz%C3%A9k,-t%C3%B6bb-illusztr%C3%A1ci%C3%B3.html
https://nepujsag.net/kultura/11417-elismer%C3%A9sre-m%C3%A9lt%C3%B3-ford%C3%ADt%C3%A1sok.html
https://nepujsag.net/horizont/11455-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-%C3%A1llam,-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-valuta.html
https://kepesujsag.com/harminc-eve-esett-el-szentlaszlo/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA  

ENSZ: Rohamosan csökken Ukrajna lakossága 

Ukrajna lakossága 2050-re 35 millió főre csökkenhet. Szakértők szerint az ukránok száma a világon az egyik leggyorsabb ütemben 

fogyatkozik – olvasható az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) „Demográfiai folyamatok” című elemző jelentésében. Ennek 

legfőbb okai az elvándorlás, az alacsony születésszám és a magas halálozási arány. Becslések szerint az ukránok harmada a 65. 

életévét sem éri meg. Mintegy hárommillió munkavállaló tartózkodik az ország határain kívül, ezenkívül a külföldön tanuló diákok 

száma is egyre gyarapodik. Az Állami Statisztikai Szolgálat közleménye szerint 2021. januárja és augusztusa között az ország 

lakossága 245,9 ezer fővel csökkent. 2021. szeptember 1-jén ez több mint 41,3 millió embert tett ki. […] Az idei év kilenc hónapja 

alatt 3419 fővel csökkent Kárpátalja lakossága. Október 1-i adatok szerint a régió népessége 1246,7 ezer főre tehető…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Több mint 1,5 ezer laptopot kapott Kárpátalja a pedagógusok számára 

Az erről szóló információ november 26-án jelent meg a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal honlapján. Olekszandr 

Packan elnökhelyettes szerint a múlt héten 1 085 laptop érkezett a megyébe. Így Kárpátalja már 1 652 laptopot kapott a Digitális 

Átalakítás Minisztérium, valamint az Oktatási és Tudományos Minisztérium Laptop minden pedagógusnak országos projektje 

keretében. Ismert, hogy mintegy 2 300 pedagógus számára terveznek laptopot vásárolni Kárpátalján. Így a megye tanáraik mintegy 

30%-a számára tudják majd biztosítani a laptopokat. A több mint 250 tanulói létszámú iskolák pedagógusai kapnak majd eszközt. 

A közösségek döntik el, hogy melyik tanárnak adják őket…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XXX. Közgyűlése 

A KMPSZ november 27-én megtartotta jubileumi, harmincadik közgyűlését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában. A jubileumi közgyűlés alkalmából kicsiny hazánk, Kárpátalja minden típusú oktatási-nevelési intézménye – kezdve az 

óvodáktól, elemi iskolákon, általános és középiskolákon, gimnáziumokon és líceumokon át egészen a szakképző és művészeti 

oktatást nyújtó intézményekig – képviseltette magát. […] A jubileumi közgyűlés során a KMPSZ jövőbeli megyei elnökének 

személyéről is szavazással döntöttek, ám ez zárt szavazás formájában történt. Nyílt jelölés formájában dr. Orosz Ildikót jelölték 

továbbra is az elnöki pozíció betöltésére, melyet a szavazás egyöntetűen megerősített…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

teljes cikk 2 >  

Interjú: Makusin Viktor, a KMDFKSZ elnöke 

November 17-én méltatjuk a nemzetközi diáknapot. […] Milyen a diákság helyzete manapság? – erről Makusin Viktort, a 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) elnökét kérdeztük. A […] szövetség alapvető feladata a 

hallgatók érdekképviselete. Bár székhelyünk Ungvár, hatáskörünk egész Kárpátaljára kiterjed. Ráadásul nemcsak a felsőoktatásban 

részt vevő diákokat, hanem a középiskolásokat is megszólítjuk. […] Fontosnak tartjuk, hogy közösséggé formáljuk a magyar 

diákokat, és színvonalas magyar nyelvű rendezvényeket szervezzünk számukra, így segítve beilleszkedésüket az ungvári diákság 

életébe. A kulturális, szórakoztató programok mellett különféle képzéseket, karriertanácsadó programokat, tudományos 

konferenciákat is szervezünk, de immáron 10 éve magyar nyelvű tudományos publikálási lehetőséget is biztosítunk…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk >  

Ortutay-est Józan Lajos nyugalmazott református lelkipásztor előadásával 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium egyik legfontosabb nevelési célú szempontja a keresztény emberképen alapuló 

személyiség kimunkálásának elősegítése az egyház, a nemzet és a társadalom számára, mindezt ökumenikus szemléletmódon 

keresztül. Ennek jegyében a novemberi Ortutay-est előadója Józan Lajos nyugalmazott református lelkipásztor, helytörténész, 

családfakutató volt. A Régi görögkatolikus családok a krónikák tükrében című előadásának – a hagyományokhoz híven – az Ortutay-

szakkollégium adott otthont november 25-én…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

Filmvetítés a Munkácsy Mihály Magyar Házban 

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásáért Alapítvány és a Munkácsy Mihály Magyar Ház szervezésében 2021. november 18-án került 

sor A hűség ára című történelmi dokumentumfilm vetítésére, amelyet egy egész Kárpátalját felölelő, több mint egyhetes 

vetítéssorozat keretében megyénk számos településén is bemutatnak hamarosan. A filmet előbb ukrán, majd magyar szinkronnal 

https://kiszo.net/2021/11/28/ensz-rohamosan-csokken-ukrajna-lakossaga/
https://karpathir.com/2021/11/29/fogyoban-karpatalja-lakossaga/
https://karpataljalap.net/2021/11/28/tobb-mint-15-ezer-laptopot-kapott-karpatalja-pedagogusok-szamara
https://karpataljalap.net/2021/11/27/karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-xxx-kozgyulese
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/ujravalasztottak-orosz-ildikot-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-elnokeve.html
https://kiszo.net/2021/11/20/erdekkepviselet-napjainkban-%E2%94%82kiszo-portre/
https://karpataljalap.net/2021/11/26/ortutay-est-jozan-lajos-nyugalmazott-reformatus-lelkipasztor-eloadasaval


ROMÁNIA/ERDÉLY 

vetítették Munkácson, amely meglepően sok – nemcsak magyar anyanyelvű – érdeklődőt vonzott. Az ötvenhárom perces történelmi 

dokumentumfilm a vallásüldözést szenvedett és a Gulág-munkatáborokba elhurcolt kárpátaljai lelkipásztorok, valamint egyszerű 

lakosok életútjának kálváriáját mutatja be. A filmben megszólalnak a négy lelkipásztor rokonai, hívei, a lágert megjárt Gulácsy 

Lajos református püspök, valamint dr. Molnár D. Erzsébet történész, az MTA külső köztestületének tagja, Szendrey Anita 

egyháztörténész, Melega Anna OP Domonkos-rendi nővér, aki a vallásüldözés időszakában az elhurcolt papi sorsokat kutatta, 

valamint Hidász Ferenc ferences szerzetes, továbbá Pawel Wyszlowski OMI, a Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján c. 

könyv társszerzője…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

Videó: Átadták a dr. Linner Bertalan-díjakat Beregszászon 

A Pásztor Ferenc Házban ünnepélyes keretek között adták át a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által 2017-ben 

alapított Linner-díjat, amelyet Linner Bertalan sebészorvosról neveztek el. Beregszász neves szülöttje, Linner Bertalan az I. 

világháború idején harctéri sebészként dolgozott az orosz és az olasz fronton, ahol nem tett különbséget a saját, illetve az ellenség 

sebesültjei között. […] A díjat az orvosi kategóriában Szircsák Erzsébet, az Ungvári Nemzeti Egyetem belgyógyász professzora, az 

MTA külső köztestületének tagja vehette át. Az ápolói kategóriában pedig Gogola István, a Rákóczi főiskola szakgimnáziumának 

tanára…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk >  teljes cikk 2 >  

 

Mintegy 3600 új szóval gazdagodik a román nyelv helyesírási, helyes kiejtési és alaktani szótára 

Mintegy 3600 új szóval gazdagodik a román nyelv helyesírási, helyes kiejtési és alaktani szótára (Dicționarul Ortografic Ortoepic 

și Morfologic al Limbii Române – DOOM), amelynek év végén jelenik meg a legfrissebb kiadása. Az új DOOM számos, a 

köznyelvben rendszeresen használt angol nyelvű kifejezést „hivatalosít” románul. Minderről Ioana Vintilă-Rădulescu nyelvész 

beszélt a Szabad Európa Rádió romániai honlapjának adott interjúban. A szakember öt éve dolgozik a szótár új, harmadik kiadásán, 

amely várhatóan év végén jelenik meg, 16 évvel a korábbi kiadvány után. […] A nyelvész közölte, a szerkesztők még „nem merték” 

az idegen kifejezések fonetikus átírását alkalmazni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy nem kell megijedni, hiszen a román 

nyelv már a korábbi erős francia hatás nyomán is sikeresen befogadott számos kifejezést...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Beszélgetés építészekről és értékekről az idei BATRA nyertesével 

Guttmann Szabolcs műépítész és tervezőirodája nyerte el idén az épített örökség felújítása kategóriában az Erdélyi Építészeti 

Biennálé (BATRA) fődíját a nagyszebeni közfürdő épületének átfogó felújítási tervéért. A műépítésszel a nyertes projektről, az 

immár hatodik alkalommal szervezett biennálé jelentőségéről, építészeti és urbanisztikai értékekről, irányelvekről beszélgettünk, de 

azokról a személyiségekről is, akik a 2011-től kezdődően a BATRA keretében kiosztott életműdíjak nyertesei. Közülük többen 

Kolozsvár arculatára is hatással voltak. […] A Pákei emléktáblával már akkor érzékeltetni szerettük volna annak fontosságát is, 

hogy a tervező aláírja épületeit. Az építésznek ugyanis felelőssége van azt illetően, amit alkotott. Erre van törvény, de nem tartja be 

senki Romániában… – jegyezte meg a szakember...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

„Hatalmas világ a színház” – egyedülálló múzeum nyílt meg Nagyváradon 

Varga Vilmos és művésztársai – Partiumi színházi gyűjtemény névvel nyílt meg a régió első színész múzeuma péntek délután 

Nagyváradon. A Partiumi Keresztény Egyetem tulajdonában levő épületrészben megnyílt múzeum létrehozásáról 2019 őszén tartott 

közös sajtótájékoztatót a Kiss Stúdió Alapítvány képviseletében Kiss Törék Ildikó, a színészmúzeum megálmodója, illetve a 

felsőoktatási intézmény rektora, Pálfi József, az MTA külső köztestületének tagja...” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Erdővidék száz arca: Idősekről készült kisfilmek tartanak tükröt a ma emberének 

Az Erdővidék száz arca című sorozat egyik darabját a Lakitelki Filmszemlén díjazták a hét végén. Deák Andrással a rövid filmes 

etűdök elkészítéséről, sikeréről beszélgettünk. […] Deák András a Krónikának elmondta, a párperces videókból álló sorozat, amely 

az erdővidéki, székelyföldi idősebb emberek portréját szeretné reflektorfénybe állítani, immár a 24. darabjánál tart. […] Tapasztalata 

szerint a mai világ el van kényelmesedve, az idős, sok nehézséget megélt emberek élettapasztalata talán segíthet a fiatalabbaknak 

árnyaltan látni. […] Nagy a követőtáboruk – vannak köztük többmilliós, vagy 500 ezres nézettségűek is –, azt szeretnék, ha más 

székelyföldi régiókra is kiterjesztenék...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: A Kolozsvári Művészeti Múzeum hetven éve egy tárlaton 

1956-ban döntöttek arról, hogy a Bánffy-palotában kapjon helyet a Kolozsvári Művészeti Múzeum, több éves felújítás után költözött 

be az intézmény az épületbe, amely most ünnepli működésének 70. évét. Ebből az alkalomból #Hetven címen nyílt kiállítás szerda 
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délután a palota emeleti kiállítótermeiben. A kiállítás olyan alkotók műveit mutatja be, akik a kolozsvári művészeti élet 

emblematikus figurái és az elmúlt hét évtized során művészetükkel szervesen hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez. Gyorsinterjú 

a kiállítás kurátorával, Iakob Attilával. […] A múzeum alapgyűjteménye a régi Cioflec-kollekció (Virgil Cioflec jogász és író, a két 

világháború közötti időszak jelentős műgyűjtője - szerk.), amire rájött a történelmi múzeumtól kapott gyűjtemény, illetve a Román 

Akadémia is átutalt még pár alkotást a 60-as években. A Román Nemzeti Múzeumtól is van néhány képünk. […] A múzeum 

gyűjteményében több, mint 14 ezer műtárgy van, festmény, grafika, szobrászati alkotások és hasonlók...” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Múltidéző: Topánfalva magyarok nélkül 

1975. június-júliusában jártam először Topánfalván. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem matematikafakultásának első 

évét fejeztük be, és a dékánátus minket, katonavégzett fiúkat oda vitt egy hónapos „praktikára”. Ennek a gyakorlatnak sok köze a 

matematikához nem volt: a hegyvidéken lakó móc családokat kellett összeírni, mert a diktátor őket Aranyosgyéres, Torda, de főként 

Kolozsvár és Nagyvárad városokba akarta telepíteni az etnikai arányok egyirányú megváltoztatására. Topánfalva magyar nevének 

előtagja a Topán személynév, de a topány szó névcsoportot jelöl, kapcsolatos a „mezeiek” megnevezéssel. A települést először 

1565-ben említik az írások Topanfalvaként...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Politikum és recenzió: A Baki–Gyurovszky tanulmány 

A szlovákiai magyar politikai tér 2021-ben ismét törésponthoz érkezett. Úgy, ahogy 1998 az MKP megalakulását, 2009 pedig 

eltörését hozta, az idei év az újra egyesülés éve. Ebben az intenzív, gondolatébresztő időszakban került a nyilvánosság elé Baki 

Attila és Gyurovszky László adatbázisa és nagyívű elemzése a szlovákiai magyar választói viselkedésről (A gödörben az a lényeg, 

hogy ne ássunk tovább). […] A szerzőpáros projektje nagyon ambiciózus. Fogták az elérhető demográfiai és választási adatokat, 

hozzákapcsoltak új adatbázisokat, és kutatni kezdték az ezekből kiolvasható tendenciákat. […] Nagyon ügyes módszertani megoldás 

az is, amikor a szerzők a választási adatok mellé igába fogják az iskolai beiratkozási adatokat is. Ezek az adatok nagyon érdekes 

képet festenek arról, mi a helyzet az utánpótlás a magyar ajkú gyerekek terén, ám nem tudják igazán jól kezelni a magyar ajkú 

romák kérdését sem, ami különösen az iskolai adatok elemzésekor okoz problémákat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Kötet: Az ipolysági Hollywood 

2021 októberében – Ipolyság városának támogatásával – jelent meg az egykor állatorvosként tevékenykedő helytörténész, Márton 

István Az ipolysági Hollywood című kötete. Szívesen idézem fel az emlékeket olyan emberekről, akik valamilyen módon 

hozzájárultak szeretett városom anyagi vagy szellemi fejlődéséhez és hírnevéhez. (…) Nem maradhatok adósa annak a lelkes, 

szerény létszámú csoportnak sem, amelyik az amatőr filmek alkotásaival nemcsak az országon belül, határain túlra is eljuttatta 

városunk hírnevét” – olvasható a kétnyelvű kötet bevezetőjében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Gyászhír: Lelkes Vince, helytörténész 

Lelkes Vince helytörténész, Diósförgepatony korábbi polgármestere életének 66. évében szombaton elhunyt. […] 1990 után vagy 

tizenhat éven át Diósförgepatony polgármestereként szolgált, és minden alkalmat megragadott, hogy szűkebb pátriáját a 

helytörténetírás és az általa szervezett tudományos összejövetelek jóvoltából beemelje egy tágabb szellemi térbe is. Több csallóközi 

lapnak volt a szerkesztője, sőt alapító főszerkesztője is, miközben számos önálló helytörténeti kiadvánnyal járult hozzá a tájegység 

múltjának alaposabb ismeretéhez…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

  

Kettős jubileumot ünnepel a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

Két jubileum jegyében tartották meg pénteken a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ünnepségét: 150 éves a szabadkai 

intézményes tanítóképzés és 15 éves a fakultás, amely 2006-ban az Újvidéki Egyetem 14. karaként alakult meg. A pénteki Kar napi 

rendezvényen átadták a Pro Facultate díjakat azon személyeknek, akik tevékenységükkel nagyban hozzájárultak az intézmény 

fejlesztéséhez és előrehaladásához. Josip Ivanović megbízott dékán ünnepi beszédében többek között kiemelte: Az MTTK-nak 

jelenleg 250 hallgatója van Dejan Madić, az Újvidéki Egyetem rektora kiemelte, a magyar tannyelvű tanítóképző fakultás a nyelvek 

és kultúrák sokszínűségét, gazdagságát ápoló, 14 kart tömörítő intézmény fontos része…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Összeállította: Bóna László                                     
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