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TudományKöz sorozat: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek 

2022. október 26-án szerdán 18.00 órakor kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a TudományKöz 

élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek. A beszélgetőtársak Brassai Attila, Frigy 

Attila és Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói. A beszélgetés házigazdája és moderátora: Ábrám Zoltán. 

A beszélgetés végigkövethető és a későbbiekben újrahallgatható a KAB YouTube csatornáján…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Tanulmány: A területiség elvének megjelenése a pénzjegyeken 

Megjelent Fedinec Csilla és Csernicskó István az MTA külső tagjának: A területiség elvének megjelenése a pénzjegyeken: két 

közép-kelet-európai példa c. tanulmánya a Fórum Társadalomtudományi Szemle legújabbi, idei 3. számában. […] A tartalomból: 

Gyurgyík László: Quo vadis? A szlovákiai magyarsághoz tartozók (száma) a 2021. évi népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi 

adatai alapján; Lampl Zsuzsanna: A „hatalmas vonzerővel bíró ideál”, avagy a szabadidő létrejötte és alakulása Csehszlovákiában 

(is); Gaučík István: „Az ország egyik legrégibb és legéletrevalóbb egyesülete”. A Pozsonyi Szőlőművelők Egyesületének 

tevékenysége és társadalmi szerepe (1861–1918), a szerzők valamennyien az MTA külső köztestületének tagjai…” Forrás: 

ELKH.hu: teljes cikk > 

Felhívás tudományos tanácskozáson való részvételre 

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság értesíti tagságát és minden érdeklődőt, hogy a Társaság a Magyar Tudományos 

Akadémia védnöksége alatt Újvidéken november 12-én (szombaton) tudományos tanácskozás keretében emlékezik meg a Magyar 

Tudomány Napjáról. A tanácskozásra Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának II. emeleti tanácstermében kerül sor 

(Újvidék, Platon püspök u. sz. n.). Az idei tanácskozás kerettémája: Kódex, társadalom és természet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

  

Vučić: Koszovó vagy az EU, ez itt a kérdés 

Részleteket nem közölhetek, mert az ajánlat nem nyilvános, de a lényege, hogy Szerbia engedélyezze Koszovó csatlakozását minden 

nemzetközi intézményhez és szervezethez, cserébe pedig lehetővé tennék a gyors uniós csatlakozást és vélhetően komoly gazdasági 

előnyöket biztosítanának – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb államfő szombaton. Az ország népéhez intézett, igencsak 

terjedelmes beszédében a köztársasági elnök így foglalta össze azt az ajánlatot, amelyet a közelmúltban kapott Koszovó helyzetének 

rendezése ügyében…” Forrás: Szmsz.press teljes cikk > 

Vissza nem térítendő támogatást kérhetnek ingatlanvásárlásra a vajdasági nők 

A tartományi kormány 40,8 millió dinárral támogatja a vajdasági nők ingatlanvásárlását. Azok a családok jogosultak erre a 

támogatásra, amelynek tagjai házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek, valamint azok az egyedülálló anyák, akik nem 

rendelkeznek lakástulajdonnal vagy társtulajdonnal, és Vajdaság területén vennének ingatlant…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Az aradi vértanúk emlékére tartottak megemlékezéseket 

Kishegyesen csütörtökön késő délután tartottak megemlékezést az aradi vértanúk és a kishegyesi áldozatok tiszteletére. […] 

Vasárnap délelőtt Kisoroszon szentmisével egybekötött megemlékezést szerveztek a tizenhárom aradi emlékére. […] A hőseinkre 

emlékeztek Topolyán. […] A zombori Magyar Polgári Kaszinó szervezésében tegnap kegyeleti napot tartottak az Aradi Emléknap 

alkalmából. […] Magyarkanizsán a Nagytemetőben az aradi vértanúk faragott táblája előtt tisztelegtek. […] Óbecsén a belvárosi 

katolikus temetőben, az 1848/49-es szabadságharc emlékét őrző síremléknél alkalmi műsorral és koszorúzással tisztelegtek az aradi 

vértanúk emléke előtt. […] Gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke és az aradi 
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https://kab.ro/hirek/hir/tudomanykoz-beszelgetesek-a-tudomanyrol-elteto-oromok-pusztito-szenvedelyek-1419
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/10/a-teruletiseg-elvenek-megjelenese-a-penzjegyeken
https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kultura/273407/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tudom%C3%A1nyos-tan%C3%A1cskoz%C3%A1son-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9telre-tan%C3%A1cskoz%C3%A1s-tudom%C3%A1ny.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kultura/273407/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tudom%C3%A1nyos-tan%C3%A1cskoz%C3%A1son-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9telre-tan%C3%A1cskoz%C3%A1s-tudom%C3%A1ny.htm
https://szmsz.press/2022/10/09/koszovo-vagy-az-eu-ez-itt-a-kerdes/
https://szmsz.press/2022/10/06/vissza-nem-teritendo-tamogatast-kerhetnek-ingatlanvasarlasra-a-vajdasagi-nok/


       

vértanúk tiszteletére tartottak megemlékezést Zentán. […] Az 1848/49-es magyar forradalomról és szabadságharcról, továbbá az 

aradi vértanúkról emlékeztek meg Adán a Damjanich-emlékműnél. […] Törökbecsén az Assisi Szent Klára római katolikus 

templomnál emlékeztek az aradi vértanúkra…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > teljes cikk 8 > teljes cikk 9 > 

Tanácskozást tartott a Kiss Lajos társaság 

Szombaton egész napos tanácskozást tartott a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, összejövetelük helyszíne a bácsfeketehegyi Bányai 

János Emlékház volt. A társaság szokásos őszi konferenciájának ez alkalommal a közép-bácskai magyarság volt a fő témája, amiről 

számos előadó értekezett. Amint az az előadásokból kiderült, ez a téma igen érdekes és gazdag, valamint néprajzi szempontból jól 

kiaknázható. A szervezőktől megtudtuk, a találkozó nem pusztán előadásokból állt, hanem műhelymunka jelleget adtak neki, hogy 

meghatározzák egy Közép-Bácska-projektum céljait, és beszéljenek annak lehetséges megvalósításáról. A konferenciát Szőke Anna 

néprajzkutató, a társaság elnöke, az MTA köztestületének külső tagja nyitotta meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Vajdasági fiatal természetkutatók találkoztak Topolyán 

Ökológia, természetvédelem, környezetvédelem, valamint a néprajz és a természet témaköréről értekeztek a VII. Vajdasági Fiatal 

Természetkutatók Találkozóján a hétvégén. A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület két napos rendezvénye lehetőséget biztosít 

a fiatal kutatók tudományos munkáinak szakmai körben való bemutatására. […] Sihelnik József, az Arcus Környezetvédő Egyesület 

titkára elmondta: „Az idei találkozó egész pontosan tíz előadást tartalmaz, úgy a fiatal kutatók előadásait, mint a kísérő téma a 

fajvédelem témakörben az egyéb előadóink és változatos igazából, a néphagyomány és természet kategóriában, környezetvédelem 

természetvédelem, ökológia kategóriában is hallottunk előadásokat, környezeti toxikológia vagy akár a környékünkön két évvel 

ezelőtt zajlott tömeges madárpusztulásról, madármérgezésről is volt értekezés…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Tóbiás Krisztián két új kötetének bemutatója Csókán 

Pénteken délután számos rendezvény zajlott Csókán. A dobosfesztivál programjaitól hangos utca kellemes benyomását még fokozta 

a meleg hangulatú irodalmi est a Művelődési és Oktatási Központ szervezésében. A Városi Könyvtárban megtartott író-olvasó 

találkozón a csókai származású Tóbiás Krisztián két új kötetével ismerkedhetett meg a szépszámú közönség. Az idén Csáth Géza-

díjjal kitüntetett szerzőt két költőtársa: Szögi Csaba és Beszédes István a zEtna Könyvkiadó szerkesztője faggatta az alkotás 

műhelytitkairól, személyiséget érintő vonatkozásairól, az új könyv megírásának indítékairól és körülményeiről. […] A Mikulás 

rakétája című kötet, mely borítója alapján egy kedves gyermekkönyv is lehetne, tulajdonképpen egy hosszúvers, mely alkalom a 

délszláv háború emlékével való szembenézésre a gyermekkorhoz fűződő legendárium megidézése révén. […] A könyvbemutató 

másik illusztris kötete a Blondel tükör képzőművészeti alkotásokkal folytat párbeszédet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Verebes István Voltak című kötetét mutatták be Zentán 

Bemutatták Verebes István Voltak című kötetét, amely az emlékezés témáját boncolgatja 62 színházi személyt megidézve. A 

szerzővel Káich Katalin nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA köztestületének külső tagja, művelődéstörténész beszélgetett…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Evetović Klára művészettörténész Josephine Bakerről tartott előadást a Szabadkai Városi Múzeumba 

Csütörtök este, a Szabadkai Városi Múzeumban, Evetović Klára művészettörténész Banánszoknya, Ében Európa és egyéb 

sztereotípiák – Josephine Baker vendégszereplésének fogadtatása Budapesten, Belgrádban és Zágrábban 1929 tavaszán címmel 

tartott előadást, hangsúlyt helyezve a megkülönböztetésre, a korabeli újságcikkekben megjelent reakciók által. Az előadás egyebek 

közt azt taglalta, hogy a huszadik század eleji európaiak rajongása és ellenszenve minden iránt, ami fekete – az amerikai dzsessztől 

a charlestonon át az afrikai törzsi művészetig – különösen Josephine Baker énekes-, táncos- és színésznő iránti viszonyulásban 

csúcsosodott ki. Az afroamerikai származású, francia művésznő Párizs mellett Budapesten, Belgrádban és Zágrábban is igen nagy 

népszerűségnek örvendett…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Férfiak zarándoklata Doroszlón 

Keresztúti ájtatosságot, katekézist és gyónást is tartottak a Férfiak zarándoklatának alkalmából a Doroszlói-Szentkúton. A többórás, 

kifejezetten férfiakat megszólító, évente megrendezésre kerülő zarándoklatra Kishegyesről, Moholról és Temerinből is érkeztek 

csoportok. […] Az előadások célja továbbá megtalálni azt a stabilitást, amely nemcsak magát a férfit, hanem az egész közösséget 

stabillá tudja tenni - emelte ki Verebélyi Árpád, a doroszlói Mária-kegyhely igazgatója…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/5053/vajdasag_kishegyes/273470/Az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAk-eml%C3%A9k%C3%A9re-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-kishegyes-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAk.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5053/vajdasag_nagykikinda/273494/A-tizenh%C3%A1rom-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAra-eml%C3%A9keztek-Kisoroszon.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5052/vajdasag_topolya/273392/A-h%C5%91seinkre-eml%C3%A9keztek-Topoly%C3%A1n-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-topolya-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAk.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5051/vajdasag_zombor/273290/A-nap-amely-egys%C3%A9gbe-olvasztotta-a-nemzetet-zombor-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAk.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/dessewffy-arisztid-aradi-vertanura-emlekeztek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/tegyuk-magunkeva-nagy-elodok-hitet
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/csak-azok-halnak-meg-akiket-elfelejtenek-hoseink-viszont-feledhetetlenek
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/nekunk-magyaroknak-feladatunk-van
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jovot-hasonloan-kepzeljuk-el-mint-amit-48-12-pontban-megfogalmaztak
https://www.magyarszo.rs/hu/5053/vajdasag/273513/A-k%C3%B6z%C3%A9p-b%C3%A1cskai-magyars%C3%A1g-%C3%A9vsz%C3%A1zadai-b%C3%A1csfeketehegy-konferencia.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vajdasagi-fiatal-termeszetkutatok-talalkoztak-topolyan#cikk-gallery
https://www.magyarszo.rs/hu/5053/kultura/273433/Az-eml%C3%A9kek-tart%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Cs%C3%B3ka.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/verebes-istvan-voltak-cimu-kotetet-mutattak-be-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kultura/273404/Pozit%C3%ADv-%C3%A9s-negat%C3%ADv-sztereot%C3%ADpi%C3%A1k-Szabadkai-V%C3%A1rosi-M%C3%BAzeum.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ferfiak-zarandoklata-doroszlon


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

Lovas Ildikó átvette a Herceg János Irodalmi Díjat 

A zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár Dunatáji Herceg János Nap elnevezésű rendezvénye keretében pénteken átadták a 

Herceg János Irodalmi Díjat Lovas Ildikó írónak, kritikusnak, szerkesztőnek, műfordítónak. Nataša Turkić, a könyvtár igazgatója 

nyújtotta át a rangos elismerést, Mraković Péter szobrászművész alkotását. A díjazott kifejezte köszönetét, majd beszélgetés 

következett a díj bírálóbizottságának két jelenlévő tagja: Silling István, az MTA köztestületének külső tagja, L. Móger Tímea és 

Lovas Ildikó részvételével…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Beszámoló: Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) kongresszusa 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) a minap véget ért berlini tisztújító kongresszusán a politikusokból és 

kisebbségi szervezetek képviselőiből álló küldöttek újabb hároméves mandátummal bízták meg Vincze Loránt RMDSZ-es EP-

képviselőt. A huszonöt országból érkezett, ötven európai kisebbség képviseletében jelen lévő mintegy kétszáz küldött ugyanakkor 

rendkívül parázs vitát folytatott a magyarországi politikai helyzetről, határozatot azonban nem fogadott el. […] A FUEN berlini 

kongresszusának megnyitójára Brandenburg Tartomány Szövetségi Képviseletének épületében került sor…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Influenszerképzést indított az egyik romániai egyetem  

Az idei tanévtől kezdve a galaci Aldunai Egyetem influenszereket, vloggereket és bloggereket képző kurzusokat indít, írja a Scoala9 

oktatási portál. A tanfolyamokat az egyetem továbbképzéssel foglalkozó részlege szervezi, és a 20 órás modulokra bárki 

jelentkezhet, akár diák, akár nem. A képzés díja 300 lej. A lap szerint eddig közzel százan jelezték, hogy részt szeretnének venni, 

főként fiatalok. Az első csoportok már meg is alakultak szeptemberben. A tantervben technikai dolgok mellett például írást és 

beszédtechnikát is tanulnak…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Kolozsváron ünnepelte az egyetem napját idén a Sapientia 

Idén is megszervezte a már hagyományossá vált egyetem napját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem október 1-jén, a 

Kolozsvári Kar Hunyadi Mátyás dísztermében. Az eseményen beszédet mondott Tonk Márton rektor, Kató Béla püspök, a Sapientia 

Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Hankó Balázs helyettes államtitkár, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 

képviselője. […] Az egyetem idén két tiszteletbeli professzori címet is átadott. […] Kiváló oktatói címmel jutalmazta az egyetem 

Szabó László Zsolt tanszékvezetőt, az MTA köztestületének külső tagját a Villamosmérnöki Tanszékről igényes oktatói és kutatói 

munkája, valamint az egyetemi közösség érdekében kifejtett sokrétű tevékenysége elismeréseként. […] A Sapientia EMTE 

fejlesztési stratégiájának egyik fő célkitűzése az intézményi kapcsolatok erősítése, az ünnepség során így együttműködési 

megállapodás és Makovecz-szerződés megkötésére került sor a Budapesti Metropolitan Egyetemmel. …” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

MÚRE: Tisztújítás, szakmai díjak átadása 

Gyergyószárhegyen tartotta őszi szakmai találkozóját az újságírók szakmai szervezete, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

(MÚRE) október 7-9 között. A szakmai programok mellett az egyesület tisztújító közgyűlésére is sor került, az egybegyűlt szervezeti 

tagok elnököt, igazgató tanácsot választottak, valamint kinevezték az egyesület becsületbíróságának tagjait is. […] A rendezvény 

fénypontja a szakmai díjak átadása volt: idén kivételesen ismét átadták a Médiamenedzsment díjat, amelyet (ezúttal megosztva) a 

Szabadság napilapot kiadó Minerva Művelődési Egyesületnek és a marosvásárhelyi Népújságot kiadó Impress Kft-nek ítéltek. Szűcs 

László MÚRE elnök laudálásában úgy fogalmazott: a napilapok kiadói azzal mutatnak példát, hogy a nyomtatott sajtó számára a 

mai mostoha körülmények között is sikerült lehetőséget találniuk arra, hogy önállóan létezzenek…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Könyv készült Kolozsról, a fehér arany falujáról 

Bíró Ernő és Kondrát Tibor álmodtak egy nagyot, és megírták, illetve hiteles fényképekkel illusztrálták szülőfalujuk, Kolozs múltját 

és jelenét. A könyvben kitérnek a település, a sóbánya, a fürdő történetére, illetve a fürdőzési szokásokra is, de sok érdekességet 

megtudhat a szanatóriumról, a középületekről, a népviseletről, a kolozsi Anna-bálról, a lakók mindennapi életéről stb. Az Exit 

Kiadónál megjelent, kisebb falumonográfiának is beillő mű szerkesztői az újságíró-történész házaspár: Papp Annamária, lapunk 

munkatársa és Benkő Levente, a Művelődés folyóirat főszerkesztője volt. A könyvbemutatót október 2-án, vasárnap délután tartották 

a kolozsi református templomban…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kultura/273403/Lovas-Ildik%C3%B3-%C3%A1tvette-a-Herceg-J%C3%A1nos-Irodalmi-D%C3%ADjat-lovas-ildik%C3%B3-Herceg-J%C3%A1nos-Herceg-J%C3%A1nos-Irodalmi-D%C3%ADj.htm
http://szabadsag.ro/-/europai-kisebbsegvedelem-tobb-ok-borulatasra-mint-optimizmusra
https://transtelex.ro/eletmod/2022/10/07/influenszerkepzest-indit-az-egyik-romaniai-egyetem
https://www.e-nepujsag.ro/articles/kolozsvaron-uennepelte-az-egyetem-napjat-iden-a-sapientia
http://szabadsag.ro/-/mure-tisztujitas-szakmai-dijak-atadasa
http://szabadsag.ro/-/mure-tisztujitas-szakmai-dijak-atadasa
http://szabadsag.ro/-/konyv-keszult-kolozsrol-a-feher-arany-falujarol
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Kötet: Janovics Jenő pályaképe a színpadtól a mozivászonig 

Az idei Filmtettfeszt keretében emlékkonferenciát szerveztek Janovics Jenő születésének 150. évfordulója alkalmával. A 

konferencia záróeseményeként mutatták be szombat délután a Művész moziban a Janovics Jenő pályaképe. Egy élet a magyar 

kultúra szolgálatában: a színpadtól a mozivászonig című monográfiát, amely Janovics Jenő rendezői, színházigazgatói, 

filmvállalkozói pályafutását és közéleti szerepvállalását négy átfogó, gazdagon illusztrált, új adatokat bemutató tanulmány 

segítségével ismerteti. A könyvbemutatón jelen voltak a kötet szerzői és szerkesztői: Az MTA külső köztestületének tagjai Ferenczi 

Szilárd és Zakariás Erzsébet valamint Zágoni Bálint és Kollarik Tamás. Az eseményt Blos-Jáni Melinda, a Sapientia oktatója, az 

MTA külső köztestületének tagja moderálta. […] „Legyünk büszkék arra, amit Janovics tett, mivel megalapozta az erdélyi 

filmgyártást. Ő nem mintákat követett, hanem mintákat hozott létre, amelyek gyakorlatilag ma is érvényesek.” – értékelte Kollarik 

Tamás…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Csibi László, rendező 

A Ceaușescu-korszak erdélyi magyar újságíróit, szerkesztőit, alkotóit kereste fel Csibi László, hogy történeteket gyűjtsön tőlük a 

korabeli Románia nyilvánosságának abszurditásáról és arról, milyen volt a cenzúra és az öncenzúra nyomása mellett dolgozni 1965 

és 1989 között. A Kolozsváron élő dokumentumfilmes korábban is hasonló módon, alulnézetből közelített a történelemhez, például 

megszólaltatott olyanokat, akik megtapasztalták Észak-Erdély visszacsatolását Magyarországhoz (Édes Erdély, itt voltunk, 2015) 

és a holokauszt egyik erdélyi túlélőjét is. […] Az erdélyi fesztiválkörút apropóján kérdeztük a rendezőt. […] Miért lett valaki 

újságíró a Ceaușescu-korszakban a korlátozások és a nyomás ellenére? A munkahely akkor is munkahely volt. […] Ha 

meggondoljuk, nagyon sok olyan életmű született Erdélyben, pl. Kányádi Sándor életművének nagy része, Sütő András művei, és 

annyi hangfelvétel romániai magyar előadók dalairól pedig nem készült azóta sem, mint akkor, amikor Boros Zoltán volt a televízió 

zenei szerkesztője. A megyei pártlapok esetében az olvasó is tudta, hogy az első két oldalt átugorjuk, és a harmadik-negyedik oldalon 

van valami, egy művészeti vonatkozású vagy egy magyar közösséget érintő téma, amit ott elrejtettek…” Forrás: Transtelex.ro: teljes 

cikk > 

Megnyílt a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé 

A múlt hét második fele a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé jegyében vonzott számos érdeklődőt a sepsiszentgyörgyi, illetve 

csíkszeredai galériákba. A nagy nemzetközi grafikai szemle megnyitóját, díjátadó ünnepségét és kísérőrendezvényeit október 5–7. 

között tartották Kovászna, illetve Hargita megye székhelyén. A kiállítást Vargha Fruzsina művészettörténész, Sepsiszentgyörgy 

alpolgármestere nyitotta meg. [..] Ugyanaznap este A madár él / Baász Imre – tanútörténetek és a nyomtatás gondolata című 

kiállítására, a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérbe várták a közönséget…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Aradnak kiemelt helye van az emlékezésben 

Semjén Zsolt szerint ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Magyarország miniszterelnök-helyettese az aradi 

Szabadság-szobornál az aradi vártanúk emléknapján tartott csütörtök esti megemlékezésen mondott ünnepi beszédet. […] Tamás 

András 1848-as honvéd házsongárdi emlékművénél emlékeztek a kolozsváriak a tizenhárom aradi vértanúra csütörtökön. […] 

Csütörtökön délután a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékoszlopánál az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom 

vértanújára emlékeztek…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

Ukrajnában a masszív orosz rakétatámadás miatt több megyében leállították a jelentéti oktatást 

 
Ukrajnában hétfőn az orosz csapatok hatalmas rakétatámadást indítottak számos város ellen, ezért a hatóságok a rakétacsapások 

után úgy döntöttek, hogy több megyében leállítják a jelenléti oktatást a tanintézetekben. […]  A Kárpátaljai Megyei Katonai 

Adminisztráció vezetősége és az Oktatási Minisztérium rendelete értelmében Kárpátalján távoktatást vezetnek be az iskolákban 

2022.október 10. és 2022.október 14. között…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Tanévnyitó ünnepség a Rákóczi-főiskolán 

 
A hagyományokhoz híven a beregszászi református templomban került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. 

RF KMF) tanévnyitó ünnepségére október 7-én. Vidékünk kiemelkedő felsőfokú oktatási intézményében idén rekordszámú, 

összesen 592 elsős diák kezdte meg a 2022/2023-as tanévet alap-, illetve mesterképzésben. A Himnusz, valamint Rákóczi imájának 

eléneklése után Csernicskó István, a II. RF KMF rektora köszöntötte az egybegyűlteket majd elmondta, hogy […] összesen 1 500 

felvételi kérelem érkezett a 26 meghirdetett képzési programunkra. […] Mindez azt jelenti, hogy a tanévet nappali és levelező 

tagozaton összesen 1 296 hallgató kezdte el az intézmény falai között. […] Az első szemeszter kezdetének tapasztalatairól 

Csernicskó István rektor urat, az MTA külső tagját kérdeztük. […] Mivel magyarázható, hogy idén közel ötszázzal többen 

http://szabadsag.ro/-/janovics-jeno-palyakepe-a-szinpadtol-a-mozivaszonig
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/06/cenzura-ceausescu-diktatura-film-csibi-laszlo
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/06/cenzura-ceausescu-diktatura-film-csibi-laszlo
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megnyilt-a-7-szekelyfoeldi-grafikai-biennale
http://www.szabadsag.ro/-/aradnak-kiemelt-helye-van-az-emlekezesben
http://www.szabadsag.ro/-/-amikor-az-emberek-elhallgatnak-a-kovek-kepesek-beszelni-
https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-forradalom-eszmeje-tovabb-el
https://life.karpat.in.ua/?p=121400&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=121403&lang=hu
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AUSZTRIA 

 

jelentkeztek a főiskolára, mint az elmúlt évben? Ennek nyilván az országban fennálló társadalmi, politikai, gazdasági helyzet, a 

háború is az egyik magyarázata. A másik pedig az, hogy ebben az évben az eddigieknél több szakra hirdettünk felvételt. Három új 

alapképzési és három új mesterképzési szakunk van…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A KMKSZ Nagyszőlősön emlékezett meg az 1848‒49-es szabadságharc vértanúiról 

 
A jelenleg érvényben lévő szigorító intézkedések miatt a kárpátaljai magyarság csendes koszorúzásokkal emlékezett az aradi 

hősökre október 6-án. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Perényi Zsigmond mellszobránál Nagyszőlősön, a 

középiskola udvarán rótta le kegyeletét az aradi vértanúk emléknapja alkalmából…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Politikum: Elnökválasztás 2022 

Lezajlott az elnökválasztás Ausztriában. 6,3 millió választásra jogosult dönthetett arról, hogy ki legyen az ország első embere. A 

legfrissebb 18:00 órás számadatok szerint a hivatalban lévő elnök Alexander Van der Bellen kapta a szavazatok több mint 56,3 

százalékát, így január 26-ától is ő marad hat évre Ausztria elnöke…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Gyarapodott a magyar oktatás Tirolban 

Az új tanévvel több településen újra elkezdődött a magyar anyanyelvi oktatás Tirolban is. A diákok az általános iskola első 

osztályától kezdve egészen az érettségiig tanulhatnak magyarul – idén ráadásul két újabb településen is indul tanulócsoport. Az 

érdekeltek igyekeznek minden lehetséges fórumon hirdetni a lehetőséget,[…] mondta Schenk Angyalka, az Innsbrucki Magyar 

Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnöke, aki segíti a magyar csoportok létrejöttét és működését a régióban…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Indul a „Sünidő“ magyar foglalkozás Linzben 

Sünidő néven indul magyar iskola Linzben. A szervező HungaroMedia egyesület a Felső-Ausztriai Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda 

támogatásával a 6 és 10 év közötti gyermekeket várja heti egy alkalommal magyar anyanyelvi foglalkozásra. Az órákat Székely 

Tímea és Horváth Diána pedagógusok tartják. A barkácsolás, drámapedagógia és rajzolás mellett az osztrák tanmenetet kiegészítve, 

korosztálynak megfelelő iskolai tananyagot is közvetítenek magyar nyelven a Sünidő tanárai…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

Deák Ernő: Útkeresés a jövőbe című kötetének bemutatója 

Collegium Hungaricum bemutatta Deák Ernő, az MTA MTK EB tagjának: Extra Hungariam... Útkeresés a jövőbe Betakarított 

tanulmányok, értekezések, értékelések - című kötetét. Köszöntőt mondott Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatója. 

[…] Az ötágú síp egyik alkotóelemének, a nyugati diaszpórának a hozzájárulása a magyar kultúrához, a jobb önismerethez, a 

világban elfoglalt helyünk reálisabb megértéséhez. Egy széles látókörű, átfogó, gondolatgazdag számvetés, amely alatt szinte 

beszakad az asztal, és nem csupán a súlya miatt…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Podcast: Magyar gyermekkönyv Salzburgból 

„Vidd magaddal – Így lettünk magyarok“ címmel új, gyermekeknek szóló magyar történelmi könyv jelenik meg a SalzUng – 

Salzburgi Magyar Egyesület kiadásában. A könyv elsősorban a diaszpórában élő gyermekekhez szól. A könyv széles látókörű, 

nyelvezete egyszerű, mesélő és könnyen érthető, de aki többre kíváncsi, az QR-kódok segítségével mélyebb tartalmakig is eljut. 

Végigveszi a magyar történelem mérföldköveit a honfoglalástól a napjainkig. Kotolácsi Mikóczy Ilona, szerző, a SalzUng vezetője 

beszél a gyermekkönyvről:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Indul a „Sag´s multi“ szónokverseny 

Idén ismét lehetősége nyílik a többnyelvű diákoknak arra, hogy részt vegyenek az ORF „Sag’s multi“ elnevezésű szónokversenyén. 

A részvételre egy rövid videófilmmel lehet pályázni még november 3-ig…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Fórum a határtérség fejlődési kihívásairól 

Négyéves szünet után kedden újra megrendezték sorjában az 5. Szentgotthárdi Fórumot. A szervezők – a CESCI Szlovénia és 

Magyarország nagykövetségeivel együttműködve, a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – és a találkozó résztvevői 

https://karpataljalap.net/2022/10/07/592-elsos-hallgatoval-vette-kezdetet-20222023-tanev
https://karpataljalap.net/2022/10/06/ujabb-szakok-meg-tobb-felvetelizo
https://karpataljalap.net/2022/10/07/kmksz-nagyszoloson-emlekezett-meg-az-1848-49-es-szabadsagharc-vertanuirol
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3177278/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3176589/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3177128/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3177128/
https://www.becsinaplo.eu/deak-erno-utkereses-a-jovobe-cimu-kotetenek-bemutatoja
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3177341/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3177012/
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HORVÁTORSZÁG 

a határtérség fejlődésének kihívásaival foglalkoztak. A fórum központi témája a magyar–szlovén együttműködés támogatása, a 

határon átnyúló régió közös fejlődési potenciáljának aktiválása volt. […] A gazdaságfejlesztés mellett fontos az idősbarát régió 

kialakítása és a fiatalok helyben tartása, ami megváltoztathatja a demográfiai helyzetet – hangzott el…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > 

Az aradi vértanúkra emlékezünk  

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbe 

fojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. […] A Gönczi Ferenc Gimnázium tanulóinak közreműködésével zajlott az 

aradi vértanúkról szóló megemlékezés Lentiben. […] Majdán János történész Aradi vértanúk címmel tartott előadást csütörtök este 

a Bánffy Központban. Az eseménnyel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a tizenhárom hősre emlékezett, akik 1849-ben 

feláldozták életüket a magyar szabadságharc oltárán…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Podcast: Halász Albert előadása a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban 

Szlepecz János muraszombati római katolikus pap muravidéki szlovén nyelvjárásban és magyarul hagyta az utókorra történeteit, 

levelezését. Az ő életében építették újjá a helybeli római katolikus templomot. Halász Albert, az MTA köztestületének külső tagja 

mutatta be őt csütörtökön este 150 éves születésének évfordulója alkalmából a Muraszombati Területi és Tanulmányi 

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

Podcast: Magyar színmű a ljubljanai Drámában 

A múlt szombaton a Szlovén Nemzeti Színházban Schilling Árpád és Zabezsinszkij Éva: A korcs című drámája került műsorra. Mai 

adásunkban ebből az alkalomból Gaál Gabriella műfordítóval beszélgetünk a darabról, amit ő ültetett át szlovén nyelvre. Ezt 

követően folytatjuk a beszélgetést Venyige Sándorral, a Veres 1 Színház igazgatójával…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Szlovén, horvát és magyar katolikus hívők találkozója Beltincin 

A Szlovén Püspöki Konferencia szervezésében szombat délelőtt a beltinci Szent László Plébánia adott otthont a szlovén-horvát-

magyar katolikus találkozónak. Az ünnepi háromnyelvű szentmisét Peter Štumpf muraszombati püspök celebrálta Bože Radoš 

varasdi és Veres András győri megyéspüspök közreműködésével. Az idei találkozó mottója „Együtt a hit és a béke útján” volt…” 

Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

  

Beszélgetés és Statisztika: Jankovics Róbert HMDK elnök, parlamenti képviselő a népszámlálás eredményeiről 

A horvát Állami Statisztikai Hivatal nemrég nyilvánosságra hozta a tavalyi népszámlálás nemzeti kisebbségekre vonatkozó adatait, 

többek között a horvátországi magyarságra vonatkozókat is. Az adatok azt mutatják, hogy a horvátországi magyarság az elmúlt tíz 

évben 25,6 %-kal fogyott, pontosabban 14.064-ről 10.315-re. A témával kapcsolatban Molnár Mónika Jankovics Róbert HMDK 

elnökkel, parlamenti képviselővel beszélget. […] A legnagyobb csökkenés szórványban történt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

A HMDK idén is ösztöndíjjal segíti a magyar iskolába iratkozó diákokat 

A HMDK a magyar kormány támogatásának köszönhetően idén is folytatja ösztöndíjprogramját: a 2022-23-as tanévre vonatkozóan 

49 ösztöndíjat osztott ki, a sikeres pályázók ezúttal is bruttó 20 ezer kúnás támogatásban részesülnek. Az ösztöndíj nyerteseivel 

ünnepélyes keretek között kötötték meg a szerződést…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A horvátországi szórványban is folytatódik a Petőfi-program 

Bódi Viktória a Vukovári Magyarok Közösségében, Tóth Rebeka a daruvári és Daruvár környéki magyar egyesületeink körében 

látott el identitásőrző és közösségfejlesztő feladatot a Petőfi-program keretében a koronajárvány előtti években. […] Kilenc hónapon 

át most ismét közösségeink segítségére lesznek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Az aradi vértanúkra emlékezünk a Felvidéken 

Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes), akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. [...] A Csemadok Naszvadi Alapszervezetének szervezésében 

https://nepujsag.net/horizont/13086-a-hat%C3%A1rt%C3%A9rs%C3%A9g-fejl%C5%91d%C3%A9si-kih%C3%ADv%C3%A1sair%C3%B3l.html
https://nepujsag.net/horizont/13086-a-hat%C3%A1rt%C3%A9rs%C3%A9g-fejl%C5%91d%C3%A9si-kih%C3%ADv%C3%A1sair%C3%B3l.html
https://nepujsag.net/horizont/13080-az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAkra-eml%C3%A9kez%C3%BCnk-3.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/aradi-vertanuk-uennepe-lentiben/642880
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-kegyelem-jo-dolog-de-elobb-egy-kicsit-akasztunk/642881
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/szlepecz-janos-1872-1936-elete-es-munkassaga/642983
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/magyar-szinmu-a-ljubljanai-dramaban/642506
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avatták fel október 8-án az Aradi 13 emlékparkját. [...] Pozsonyban Babucs Zoltán hadtörténész tartott október 6-a kapcsán előadást 

Pozsonyban a Csemadok Pozsony-Óvárosi Alapszervezete szervezésében, amelynek címét egy Kossuth Lajostól vett idézet adta: 

„Arad pedig a magyar Golgota”. [...] Az aradi vértanúkra emlékeztek és megkoszorúzták Dessewffy Arisztid honvéd tábornok 

emléktábláját a kassai magyarok a Dessewffy család kriptájánál Margonyán. [...] Rozsnyón is megemlékeztek az aradi vértanúkról. 

[...] A füleki Hősök terén összegyűlt tömeg idén is lerótta tiszteletét a szabadságharc kivégzett tábornokai előtt…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > 

Videó: Útkereső konferencia közösségi jogainkról 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége „Lesz-e végre igazi hazánk?” címmel szervezett 

konferenciát Gyönyör József születésének 100. évfordulója alkalmából. A konferenciának a Fórum Intézet adott otthont. Öllös 

László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, az MTA köztestületének külső tagja elmondta, Gyönyör József hagyatékát 

levéltárukban őrzik és őszintén reméli, hogy ez a konferencia meghozza a kedvét egy vállalkozó kedvű fiatal történésznek, hogy 

megírja Gyönyör monográfiáját. [...] A konferencián bemutatásra került a Gyönyör József-emlékkötet, melynek szerkesztője 

Gyurcsík Iván volt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Előadássorozat: Pozsony és térsége, mint kulturális régió 

Pozsony és térsége, mint kulturális régió címmel rendezte meg a budapesti Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért 

Társulás Pozsonyban azt az előadás-sorozatot, amely Pozsonnyal, a Szlovák Köztársaság jelenlegi fővárosával, a magyar történelem 

meghatározó helységével, a legendás koronázó város történetével foglalkozott. [...] A szimpózium három előadását hallgatva 

elmondhatjuk, hogy a múlt, a történelem eseményeit soha nem árt időről időre felidézni, mert a jelen aktuális történései bizony 

elfedik emlékezetünknek azokat, akarva-akaratlanul is felejtünk. [...] Az első előadó Aich Péter író, költő, szerkesztő Pozsony, a 

háromnyelvű város címmel tartotta meg beszámolóját. [...] Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró a Széchenyi Társaság 

képviseletében jött Pozsonyba, és előadásának Pozsony koronázóváros, Magyarország ideiglenes fővárosa a reformkorban, 

országgyűlések színhelye címet adta. [...] Hornyák István újságíró, idegenvezető Pozsony és térsége többnyelvű kultúrája című 

előadása az idegenvezető szemszögéből leginkább a város és térsége kulturális értékeit vázolta fel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://felvidek.ma/2022/10/az-aradi-vertanukra-emlekezunk-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2022/10/atadtak-a-naszvadi-aradi-13-emlekparkot/
https://ma7.sk/tajaink/arad-pedig-a-magyar-golgota-a-csaszari-megtorlas
https://parameter.sk/aradi-vertanuk-szamos-helyszinen-tartottak-megemlekezeseket-szlovakiai-magyarok
https://ma7.sk/tajaink/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-a-dessewffy-csalad-kriptajanal-margonyan
https://ma7.sk/tajaink/rozsnyon-megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol
https://ma7.sk/tajaink/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-fuleken-0
https://ma7.sk/video/kommentar-nelkul/lesz-e-vegre-igazi-hazank-utkereso-konferencia-kozossegi-jogainkrol
https://felvidek.ma/2022/10/pozsony-es-tersege-mint-kulturalis-regio/
https://felvidek.ma/2022/10/pozsony-es-tersege-mint-kulturalis-regio/

