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TudományKöz: Kerekasztal beszélgetések a tudományról 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, TudományKöz nevezetű kerekasztal beszélgetés sorozat következő rendezvényére 2022. 

október 10-én 18.00 órától kerül sor. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár. Meghívott: Wanek Ferenc geológus. 

A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

 

Ultimátumot adna Indiának Dorin Cioabă, hogy diaszpóraként ismerje el a romákat 

Ha ismét megválasztják a Nemzetközi Roma Szövetség (IRU) élére, ultimátumot ad Indiának, hogy diaszpóraként ismerje el a világ 

különböző országaiban élő romákat, mondta Dorin Cioabă, a romák önjelölt nemzetközi királya. […] 2016-ban India 

külügyminisztere India gyermekeinek nevezte a világ különböző országaiban élő mintegy 20 millió romát, és a hozzájuk fűződő 

kapcsolat dokumentálására buzdított, de Cioabă szerint azóta nem történt előrelépés az ügyben…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk 

> 

Lakossági segítséggel kerülhetnek ki a történelmi magyar helynevek Váradon 

Láthatók lesznek Nagyvárad belvárosában az utcák, terek, földrajzi nevek történelmi magyar elnevezései, miután az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) erre vonatkozó projektje kapta a legtöbb szavazatot a részvételi költségvetés keretében. Az 1825 online, illetve 

277 személyesen leadott voks alapján az EMNP történelmi helynevekre vonatkozó kezdeményezése lett a legnépszerűbb. […] 

Csomortányi István, politikus elmonda: „Ami nagyon fontos, hogy ezeknek a magyarázata is legyen meg, mert ezeknek a történelmi 

elnevezéseknek mind megvan a maga története, ami plusz hozzáadott értéket jelent…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Riport: Az udvarhelyi vár felújításra vár, miközben szennyvíz áztatja a várkaput 

2016. és 2019. között tizenegy uniós pályázatot nyert el a város, de a kivitelezésük nagyon akadozik. Az egyik legjelentősebb tétel 

a Székelytámadt vár restaurálása. Ezt 2023. december végéig kellene befejezni, de 2022 őszén még keresi a város a kivitelezőt. […] 

A 15-17. századi vár, mely már a római korban is erődítmény helyszíne lehetett, és amely évszázadokon keresztül épült át, hogy a 

kor változó igényeinek megfeleljen, Sófalvi András régész szerint Székelyföld legérdekesebb és értékesebb emlékműve lehetne, 

amennyiben hatékonyan állunk a restaurálásához. […] A nagyobb, végzetes károkat okozó probléma az, hogy az iskola 

szennyvízcsövei szivárognak, és ez nem egyedi jelenség, inkább általános a városban. A cső végén a régész szerint nem jelenik meg 

a víz, és ezzel olyan földalatti leletek sérülnek, amelyekről egyáltalán csak most szereztek tudomást a régész kutatók, és ez az eredeti 

kapu…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes cikk > 

Középiskolások Hosszú Hétvégéje: közel 200 erdélyi diák a BBTE-n  

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet 2022. szeptember 22. és 

24. között tízedik alkalommal szervezett egyetemi nyílt napokat az erdélyi magyar középiskolások részére Középiskolások hosszú 

hétvégéje a BBTE-n címmel. A program célja, hogy a középiskolás diákok betekintést nyerhessenek az egyetem kutatói, illetve 

oktatói munkájába, valamint a kolozsvári diákéletbe. A szervezők ismeretterjesztő előadásokat, illetve közösségápoló, 

személyiségfejlesztő, interaktív programokat szerveztek a Kolozsvárra látogató diákoknak. A rendezvényen mintegy 200 

középiskolás vett részt Erdély és a Partium 23 középiskolájából, 16 településről…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Beolvadás veszélyezteti a Lápos-vidéki magyar szórványt Máramarosban 

Sem 1848 perzselő lángjai, sem a hatalomváltást hozó világégések, de még csak a kommunisták olvasztótégelye sem volt képes 

felszámolni a Lápos-vidék mindmáig egyedülálló magyar szigetét. Az egykori Bánfi-uradalom népe, Domokos jól tartja magát, de 

meddig? […] A templom már kilométerekről jelzi a magyar református sziget létét a Lápos-vidék nagy román tengerében. […] 

1976-ban Molnár Judit is, aki friss végzősként, a tanítói állás elfoglalására csöppent a faluba. A tanítás kitöltötte az életét, hiszen 

húsz-harminc, olykor negyven gyerek is nyüzsgött egy-egy osztályban. Ráadásul Magyarláposon is működött elemi iskola. […] A 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. szeptember 29. 
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https://kab.ro/hirek/hir/tudomanykoz-beszelgetesek-a-tudomanyrol-1414
https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/23/romak-india-diaszpora-cioaba
https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/23/romak-india-diaszpora-cioaba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lakossagi-segitseggel-kerulhetnek-ki-a-tortenelmi-helynevek-varadon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kihelyezhetik-a-tortenelmi-magyar-helyneveket-nagyvaradon-elso-szakaszban-sikeres-a-projekt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kihelyezhetik-a-tortenelmi-magyar-helyneveket-nagyvaradon-elso-szakaszban-sikeres-a-projekt
https://atlatszo.ro/kozpenzek/eu-penzek/udvarhely-szekelytamadt-var-felujitas/
http://szabadsag.ro/-/kozepiskolasok-hosszu-hetvegeje-kozel-200-erdelyi-diak-a-bbte-n
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tőszomszédságban fekvő kisvárosban felszámolódott az anyanyelvi oktatás, Domokoson pedig összevont osztályokba zsugorodott. 

A felső tagozaton mindössze tizenhatan tanulnak úgy, hogy közöttük egyetlen hetedik osztályos sincs. […] Érdekes, általában a 

vegyes házasságokban felnövő gyermekeket magyar tagozatra íratják, a színmagyar családban élőket meg Láposra küldik, a román 

iskolába. Hiába bizonygatom eredményekkel, hogy a gyermek könnyebben tanul anyanyelvén, a szülők nem akarják megérteni…” 

Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Riport: A 10 millió eurós Borvízfürdős projekt, 10 év után 

Borvizek útja projekt azért kapott kiemelt szerepet Borboly kampányában, mert büszkék voltak rá. A 10 millió eurós költségvetésű 

projekt, melynek kétharmadát EU-s pénzekből állták, abban az időben nagy dolognak számított környékünkön. A pénzt sikerült 

elkölteni. […] Ma a homoródi Borvizek útján egy dolog érződik: a hatalmas gazdátlanság.  Az egyetlen dolog, ami működik az 

egész borvizes csomagból, és nem rohadt le: a források. Azokra valamennyire ügyelnek a borvizet hordó emberek, és szerencsére 

ezek viszontagságoknak kitett elemei inkább kőből és nem fából készültek…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes cikk > 

Magyar és világirodalmi klasszikusokkal, valamint sok zenével indítja új évadát a Harag György Társulat 

Az évad első bemutatójaként Nagy Regina rendezésében színre viszik a Légy jó mindhalálig című musicalt. A produkcióban a 18 

színművész mellett 18 gyermekszínész is színpadra lép. […] A tervek szerint a Harag György Társulat szervezi meg az idei 

Interetnikai Színházi Fesztivált, amelyre több mint 15 produkció érkezik majd Románia kisebbségi (magyar, német, zsidó és roma) 

színházi műhelyeiből…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Buchwald Péter: Elbúcsúzó szép köszönet 

Kénytelen voltam lemondani a Kolozsvár Társaság elnöki tisztségéről. […] De mi tagadás, 86. évemben járok, kezdtek nálam is 

jelentkezni a vénség jól ismert jelei.  […] Éreztem, hogy itt kell abbahagyni. Nem akartam sem magam, sem a Társaságot lejáratni. 

[…] Mi igyekeztünk bővíteni a palettát, témafelelősek neveztünk ki, és heti rendszerességgel tartottunk előadásokat. Havonta, 

kéthavonta került a sor egy-egy témafelelősre. […] Remélem, hogy az új elnök, Szabó Zsolt, az MTA köztestületének külső tagja 

vezetésével a Kolozsvár Társaság további érdekes és értékes előadásokat fog nyújtani a hallgatóságnak és csak növelni fogja 

Társaságunk jó hírét, presztízsét…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Fókuszban a magyar népmese Székelyföld-szerte 

Benedek Elek születésnapján, azaz szeptember 30-án tartják a magyar népmese napját, amely jó alkalom arra, hogy a népmese 

kerüljön a rendezvények fókuszába. Marosvásárhelyen két nap is mesével ünneplik ezt a jeles napot, Székelyudvarhelyen és 

Csíkszeredában sem maradnak mese nélkül a műfaj kedvelői…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

A szilágysági Kusaly 600 éves református templomát ünnepelték 

Értékeket, „kincseket” rejt a szilágysági Kusaly település. A hétvégén ünnepelték a helyi református templom építésének 600. éves 

évfordulóját, ennek tiszteletére a fiatal éveiben ott praktizáló körzeti orvos, a kolozsvári születésű Szász István Tas, szobrot állíttatott 

Ilosvai Selymes Péter epikus énekszerző emlékére, aki az 1570-es években Kusalyban iskolamester volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

A legfontosabb szakmai díjra jelölték a Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállítást 

Az Év Kiállítása 2022 díjra jelölte a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a Maros Megyei Múzeum tavaly megnyílt 

Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállítását, amely másik hat tárlattal méretkezik meg. […] Azért is vagyunk 

különösen büszkék e kiállításra, mert ez saját kiállítás, mi építettük; az ötlet és a dizájn a mienk, még a kivitelező is marosvásárhelyi 

cég – tette hozzá Ötvös Koppány Bulcsú múzeum igazgató…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

 

Videó: Tisztújító kongresszust tart a FUEN 

 
A konfliktushelyzetben élő kisebbségek helyzete az egyik központi témája az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója szeptember 

29-én kezdődő 66. kongresszusának. A FUEN a legnagyobb európai kisebbségvédelmi ernyőszervezet. A vasárnapig tartó 

rendezvénynek Berlin ad otthont, házigazdái a németországi őshonos kisebbségek. A szombati küldöttgyűlésen választják meg a 

FUEN új elnökségét hároméves mandátumra…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

https://erdelyinaplo.ro/extra/most-legy-okos-domokos-n-beolvadas-veszelyezteti-a-lapos-videki-magyar-szorvanyt-maramarosban
https://atlatszo.ro/kozpenzek/eu-penzek/homorodfurdo-borvizut-lerohadt/
https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-es-vilagirodalmi-klasszikusokkal-valamint-sok-zenevel-inditja-uj-evadat-a-harag-gyorgy-tarsulat
http://szabadsag.ro/-/elbucsuzo-szep-koszonet
https://szekelyhon.ro/aktualis/fokuszban-a-magyar-nepmese-szekelyfold-szerte
https://maszol.ro/belfold/A-szilagysagi-Kusaly-600-eves-reformatus-templomat-unnepeltek
https://maszol.ro/belfold/A-szilagysagi-Kusaly-600-eves-reformatus-templomat-unnepeltek
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legfontosabb-szakmai-dijra-jeloltek-a-maros-mentiek-a-nagy-haboru-loveszarkaiban-cimu-kiallitast
https://politic.karpat.in.ua/?p=58636&lang=hu
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Kárpátalján több mint 400 utcát neveznek át az “orosztalanítás” jegyében 

 
Kárpátalja városaiban és falvaiban 438 utcanevet „orosztalanítanak” – jelentették be a Dekommunizáció. Ukrajna szervezet 

Facebook-oldalán.   A szervezet közzétette a települések és azok átnevezésre váró utcáinak listáját is.  […] A szervezet által felsorolt, 

a megye lakott területein leggyakrabban előforduló utcanevek között a Puskin, a Gagarin és a Gorkij utca szerepelt…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Kevesebb az iskolás és az óvodás a Beregszászi kistérségben 

 
Szerdán lezajlott a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülése. A kistérség vezetőjének beszámolójából az is 

kiderült, hogy a szeptemberi adatok szerint a Beregszászi kistérségben 5531 iskolás (433-mal kevesebb, mint 2021-ben) és 1166 

óvodás (146 gyermekkel kevesebb, mint 2021-ben) kezdte meg a tanévet. Mindezek mellett a tavalyi évhez viszonyítva nőtt az 

átlagos létszám az osztályokban (19)…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

150 éves a sislóci görögkatolikus templom 

 
Ünnepélyes keretek között méltatták a sislóci görögkatolikus templom felszentelésének 150. évfordulóját szeptember 25-én. A szent 

liturgiát Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke celebrálta. A templomot 1872. szeptember 15-én 

szentelte fel Labancz Sándor, az Ungvári Görögkatolikus Székesegyház őrkanonoka. A másfél évszázados épületet a jubileum 

időpontjáig a hívek szerették volna teljesen felújíttatni…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Nemzetközi pedagógiai tréning a Selye János Egyetemen 

Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése címmel szeptember 22-26 között ötnapos angol nyelvű pedagógiai 

tréninget tartottak a komáromi Selye János Egyetemen. A Covid idején új kihívások elé került a felsőoktatás is és mivel a 

partnerintézmények mind érdekeltek az egészségtudományok, egészségnevelés témakörében, ezért olyan együttműködést 

alakítottak ki, ahol egymást tanítják a náluk már bevált módszerekre, megosztják tapasztalataikat és egymást segítik a konkrét 

tréningekkel. Partnereink a Debreceni Egyetem, az Eperjesi Egyetem, a Sapientia Egyetem, illetve a Magyar Digitális Oktatásért 

Egyesület. Így öten szorosan együttműködünk és ennek köszönhetően további kollégákat sikerült bevonnunk minden intézményből” 

– tájékoztatta portálunkat Nagy Melinda, a Selye János Egyetem rektorhelyettese, az MTA köztestületének külső tagja, a rendezvény 

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

Közös úton címmel tartott szakmai napot Komáromban a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy igazi országos rendezvényt sikerült tető alá hoznia a szakmai szervezetnek. Az előadókkal együtt 

összesen 70 főt mozgattak meg két nap alatt a Duna menti városban. A mintegy 50 könyvtáros az első napon a belvárosban található 

négy könyvtárat látogatta végig, majd a RÉV-ben a pályázatokkal kapcsolatos konzultációt tartottak a számukra. [...] Az egyesületet 

egy jól működő, s egyre bővülő hálózatként is fel lehet fogni, ahol nagy szerepet kapnak a személyes emberi kapcsolatok. „Szerintem 

az a legfontosabb, hogy buzdítást és támogatást kapjon a könyvtáros. Vannak visszatérő problémák, amelyekkel nincs egyedül. S 

hogy ha így találkozunk, akkor tudunk ötletelni, inspirálni, motiválni” – fejtette ki az SZMKE-elnöke, Tegdes Egyházi Dóra…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Helyzetkép: Milyen az élet Szlovákia legmagyarabb településein? 

A legutóbbi népszámlálási adatok alapján Gömörben található a legnagyobb arányban magyarok lakta település. Sőt, a második és 

a harmadik helyet is egy-egy régióbeli község foglalta el. Megnéztük, mi van a számok mögött.A rimaszombati járásbeli Jesztén 

(Jestice) a lakosság 95,24 százaléka vallotta magát magyarnak a 2021-es népszámláláskor. Egyik település lakossága sem éri el a 

300 főt, a polgármesterek elmondása szerint a községekben valóban nem hallani szlovák szót, a romák aránya viszont más régióbeli 

településekhez hasonlóan emelkedő tendenciát mutat, bár ők is magyarnak vallották magukat. A Gömörre jellemző tipikus 

problémák mindhárom településen jelen vannak. A munkalehetőség hiánya miatt és a megélhetés érdekében a tanult fiatalok 

elköltöznek az érintett falvakból, a lakosság elöregszik. [...] Zagyi Katalin nem látja rózsásan a helyzetüket. „Sok a nyolcvan év 

körüli lakosunk, tartok tőle, hogy 5-8 év múlva nagy bajban leszünk. Az idősek lassacskán »elmennek«, üresen maradt házaikba 

nem a családtagjaik jönnek vissza Rimaszombatból és külföldről, hanem idegenek fognak beköltözni, ahogyan a szomszédos 

településeken. [...] Gömörben akad néhány jó példa a sikeres és konfliktusmentes magyar–roma együttélésre, ám ezeknek is megvan 

a kiábrándító árnyoldala…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://kiszo.net/2022/09/28/karpataljan-tobb-mint-400-utcat-neveznek-at/
https://kiszo.net/2022/09/28/kevesebb-az-iskolas-es-az-ovodas-a-beregszaszi-kistersegben/
https://karpataljalap.net/2022/09/27/150-eves-sisloci-gorogkatolikus-templom
https://ma7.sk/oktatas/te-hogyan-oktatsz-pedagogiai-trening-a-selye-egyetemen
https://ujszo.com/regio/felejtsuk-el-a-regi-poros-konyvtarat-kozossegi-terrol-beszelunk
https://napunk.dennikn.sk/hu/3028007/milyen-az-elet-szlovakia-legmagyarabb-telepulesein/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3022985/a-gomori-roma-magyar-egyutteles-jo-peldainak-nyomaban-ahol-nincs-konfliktus-ott-is-van-szegregacio-riport/
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Bemutatták Gaál Lajos könyvét 

A rimaszombati Csillagházban mutatták be hétfőn Gaál Lajos: A csend végtelen volt és sötét című kötetét, amely egy különleges 

világba, mégpedig a barlangok és barlangkutatók nem mindennapi világába kalauzolja az olvasót. A Vámbéry Irodalmi Estek 

könyvbemutatójának kezdetén Szászi Zoltán, Talamon Alfonz-díjas író, költő, publicista mutatta be a kötetet, majd Pomichal 

Krisztián portálunk munkatársa, és a kötet szerkesztője beszélgetett a szerzővel. [...] Bár maga a szerző, ahogy elárulta „a tábortűz 

és a bor melletti mesélés” híve, azért a járványhullámokkal terhelt időkben sikerült félrevonulnia a Szőlőhegyen és megírnia 

emlékiratait. A kötet összeállításában nagy segítségére volt az a napló, amelybe az elmúlt évtizedek minden nagyobb barlangász 

rendezvényéről készített feljegyzéseket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: 140 éves a Gömör-Kishonti Múzeum 

Idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, mely Szlovákia ötödik legrégebbi 

múzeuma. A múzeum alapításának és fennállásának történetéről, valamint az évforduló alkalmából tervezett különlegességekről 

Kerényi Éva történésszel, az MTA köztestületének külső tagjával, múzeológussal beszélgettünk. [...] Az alapítást két tényező is 

ösztönözte, mind a kettő az Egyesült Protestáns Gimnáziumhoz köthető. Ennek volt egy igen gazdag természetrajzi kabinetje és 

gyűjteménye: ásványok, kőzetek, állatpreparátumok, aminek a kezelője az első igazgatónk, Fábry János volt. [...] Hogyan ünnepli 

a múzeum az alapítás 140. évfordulóját? Több érdekes momentuma is van az évfordulónak. Az egyik az, hogy sikerült kiadnunk 

egy nullás euróbankjegyet, amelyen a múzeum 1910-es épülete és egy jellegzetes helyi gömöri fazekastermék látható, hullámos 

díszítéssel…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Praznovszky Mihály előadása Mikszáth Kálmánról 

Épp 175 évvel ezelőtt, 1847. január 16-án született, a költőfejedelem, Ady Endre megfogalmazásában,  irodalmunk legíróbb írója, 

Mikszáth Kálmán. Ebből az apropóból a Bodrogközi Magyarok Közösségi Házának szeptember 27-én  Praznovszky Mihály 

irodalomtörténész, muzeológus volt a vendége, akinek fő kutatási területe a XIX. század két irodalmi óriása: Madách Imre és 

Mikszáth Kálmán. [...] Praznovszky nem rajzolt átfogó képet az író pályájáról, sokkal inkább annak egyéniségét és sorsát  kívánta 

boncolgatni. Mint elmondta, az író élete gyakorlatilag két részre tagolódott: az elsőt a sikertelenségek, a tragédiák árnyalták, míg a 

másodikat, amely a Tót atyafiak illetve A jó palócok megjelenésével veszi kezdetét, a folyamatos siker, a megbecsülés övezte…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Csótó László grafikusművész legújabb kiállítása 

Csótó László grafikusművész neve nem csupán a bodrogközieknek és az Ung-vidékieknek cseng ismerősen. A múlt század hetvenes 

éveitől kezdődően számos hazai és határon túli galéria egyedi vagy éppen csoportos kiállításain szerepeltek alkotásai…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Szombaton kezdődik a népszámlálás 

Október 1-én, szombaton reggel 8 órakor kezdődik a népszámlálás Szerbiában, amely a hónap végéig tart. A népszámlálási biztosok 

az adatokat laptopok segítségével elektronikus úton fogják felvenni. Identifikációs kártyával ellátott személyek jelennek meg a 

polgároknál, a kártyák fényképet és egy azonosítószámot tartalmaznak. Minden kérdés, amit feltesznek, a nemzetközi standardokkal 

és ajánlásokkal került meghatározásra. Ezek között vannak kötelező érvényű kérdések, mint amilyenek a lakosok nemére, korára, 

iskolai végzettségére vonatkozóak, azok, amelyek a gazdasági aktivitáskora kérdeznek rá. Ugyanakkor vannak olyan kérdések is, 

amelyek a vallást, az anyanyelvet, a nemzetiséget érintik. Ezek nem kötelező érvényűek... […] A legutóbbi, 2011-es népszámlálás 

adatai szerint Szerbiának 7 186 862 lakosa volt, ebből 253 899-en vallották magukat magyarnak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: 12. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 

12. alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. A szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar épületében változatos előadásokat hallhattak a résztvevők. […] A rendezvény partnere a Magyar 

Tudományos Akadémia, amely a határon túli régiókkal is folyamatosan kapcsolatban van. […] Csányi Erzsébet elnök, Vajdasági 

Magyar Akadémiai Tanács: A konferencián több szekcióban, változatos témájú előadásokat hallhattak a résztvevők. Az új kutatási 

https://ma7.sk/irodalom/bemutattak-gaal-lajos-konyvet
https://napunk.dennikn.sk/hu/3014026/hogyan-lett-a-rimaszombati-laktanyabol-muzeum-es-hova-tunt-ferenc-jozsef-orra-140-eves-a-gomor-kishonti-muzeum/
https://muzsa.sk/irodalom/aki-mindent-tud-mikszathrol
https://ma7.sk/muveszet/profan-kormenet-csoto-laszlo-grafikusmuvesz-legujabb-kiallitasa
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27894/Szombaton-kezdodik-a-nepszamlalas-keszitsuk-el-elore-az-adatainkat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27894/Szombaton-kezdodik-a-nepszamlalas-keszitsuk-el-elore-az-adatainkat.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31864/Nepszamlalas-Szerbiaban-Akar-700-ezerrel-is-csokkenhetett-a-nepesseg.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nepszamlalas-2022-milyen-kerdesek-szerepelnek-kerdoiven


       

eredmények, az egyéni publikációk megismerése mellett könyvbemutatóval és kerekasztal-beszélgetéssel is készültek a 

szervezők…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: A 63. generáció kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán 

Szinte minden szabad hely betelt a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola első évfolyamán. Az elsősök számára hétfőn kezdődik el az 

oktatás. A hallgatók ünnepélyes tanévnyitón vettek szerdán részt a szabadkai Városházán, ahol fogadalmat is tettek. Az intézmény 

1960-ban kezdte el működését, akkor Elektrotechnikai és Gépészeti Főiskolaként, majd 1962-ben Szabadkai Műszaki Főiskolává 

alakult át. Jelenleg öt alapszakon és egy mesterszakon tanulhatnak a hallgatók. Utóbbi esetében a harmadik jelentkezési kör jövő 

héten lesz, alapképzésre már lezárultak a körök. Az intézményben magyar és szerb nyelven folyik az oktatás…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Adán tartották az első délvidéki Hungarikum konferenciát 

Adán tartották az első délvidéki Hungarikum konferenciát. Az eseményen a magyar nemzeti és helyi jelentőségű értékekről, 

valamint a hungarikumok megőrzésének fontosságáról hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők. […] Kormányos Katona 

Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanár az értékmegőrzés terén a fiatalok bevonásának szükségességéről beszélt 

előadásában. […] Resócki Rolland néprajzkutató az eseményen az Ada községi értékekre hívta fel a figyelmet. […] Forró Lajos, a 

Délvidék Kutatóközpont alelnöke: „Én annak idején megkérdeztem Lezsák elnök urat, hogy mit jelent, hogy helyi érték, mit 

gyűjtsünk össze, hiszen nálunk nem hungarikumoknak hívják, hanem helyi értékeknek, és azt mondta nekem, hogy minden olyan 

dolog, személy, tárgy, épület, rendezvény, ami a közösség számára fontos…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Vers- és prózafordítások népszerűsítése Bácsfeketehegyen 

Több mint negyven résztvevője volt az Arcok üveg mögött – VERSfordítások VERSmondó VERSenyének Bácsfeketehegyen. A 

rendhagyó pódiumművészeti verseny a világirodalmi próza és líra magyar nyelvű fordításaira hívja fel a figyelmet. […] 

Povázsánszki-Kőműves Noémi, Rókus Zoltán és Mészáros Gábor színészek értékelték a produkciókat…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

Videó: 20 éves a Topolyai Múzeum 

A város szívében álló patinás, egykori Kray kastély falai között működik Topolya község múzeuma. Az intézmény húsz évvel 

ezelőtt a szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként jött létre, majd 2014-ben önállósult, az alapítói jogokat Topolya Község 

és a Magyar Nemzeti Tanács vette át.A múzeumban régészeti, helytörténeti, irodalmi és képzőművészeti állandó kiállítás látható. 

A tárlatnézők betekintést nyerhetnek többek között a környék ős-, szarmata, - avar és középkori régészeti lelőhelyeinek anyagába, 

Hadzsy János orvos, Tóth Ferenc író hagyatékába, vagy Harkai Imre építész könyvtárába. Az emeleti termekben jelenleg Csernik 

Attila, topolyai képzőművész retrospektív kiállítása található jelenleg…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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