
       

A HTMT HíREI 

    
 

Megjelentek a Délvidékért ösztöndíjpályázatok 

A Délvidékért Kiss Alapítvány ösztöndíjpályázatot ír ki délvidéki magyar kutatók magyarországi kutatóhelyeken végzendő 

tudományos munkájának támogatására. A tudományterületet az alapítvány nem korlátozza, tehát mindhárom nagy tudománycsoport 

(az élő és az élettelen természettudományok, valamint a társadalomtudományok) területéről várja a jelentkezőket. A pályázat célja, 

hogy segítse a délvidéki magyarság kapcsolódását a magyar és a nemzetközi tudományos közélethez, s egyúttal elősegítse a magyar 

tudományos szaknyelv használatát a Délvidéken. […] A pályázatot 2022. október 11-től 2022. november 15. 14 óráig, az Akadémiai 

Adattárhoz kapcsolt Délvidékért pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Ismét vendégkutatókat vár a Magyar Tudományos Akadémia 

Az Akadémia a magyar kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében kutatási felhívást tesz közzé. Az immár 

több mint tízéves múltra visszatekintő Vendégkutatói Program keretében kiváló külföldi kutatók várnak a magyar 

kutatóintézetekben, valamint a magyarországi egyetemeken és közgyűjteményekben működő kutatócsoportokkal végzendő közös 

kutatási munkára. A cél a magyarországi és jeles nemzetközi kutatóhelyek szakmai együttműködésének előmozdítása. […] A 

pályázatokat legkésőbb 2022. november 3-án 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói pályázati rendszeren keresztül…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Elhunyt Kosztarab Mihály, az MTA külső tagja 

Virginia állambeli Blacksburgban 95 éves korában elhunyt Kosztarab Mihály az MTA külső tagja. Kosztarab Mihányal az Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Hírlevelének V. évfolyam (2015) 9. számában készült tudósportréjával búcsúzunk. 

[…] Fő kutatási területe a rovartan – elsősorban a pajzstetvek voltak. Még egyetemi hallgatóként kezdett pajzstetveket gyűjteni, és 

hamarosan – 1950-ben – öt új fajt fedezett fel a magyar faunában. […] Tudományos munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel 

ismerték el, többek között a Virginiai Természettudományi Múzeum kiváló természettudományos teljesítményért adományozott 

Thomas Jefferson éremmel (1998) és az Amerikai Rovartani Társaság L. O. Howard Kiváló Teljesítményt elismerő életműdíjával. 

2014-ben Zajzoni Rab István-díjat kapott. Számos magyar kutatóval dolgozott együtt, sokan látogathattak el hozzá az USA-ba…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Előadás: Biró A. Zoltán: Székelyföld – milyen vidék? 

A székelyföldi térséggel kapcsolatos diskurzusokban gyakoriak a sarkító, értékelő vélemények. Vagy a lemaradást, a periferikus 

jelleget emelik ki, vagy a sikereket.  Milyen esélyei vannak ebben a térségben a szakmai elemzésnek? Milyen társadalmi folyamatok 

zajlanak? Milyen vidék ma a Székelyföld? Az előadás a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja keretében végzett 

kutatások alapján tárgyalja ezeket a kérdéseket. Az előadó: Biró A. Zoltán, az MTA külső tagja, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és a KAM –Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának kutatója. Előadásának címe, Székelyföld – 

milyen vidék? Az esemény időpontja 2022. október 27-én 18.00 óra. Az előadást Zoom linken, és a KAB YouTube csatornáján 

élőben közvetítjük…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Kisebbségi nyelvi jogok Oroszországban 

Oroszország folyamatosan tiltakozott a kisebbségeket, elsősorban az oroszokat ért nyelvi jogsértések miatt, sőt, egyik ürügyeként 

használta fel az Ukrajna ellen indított háborúhoz. Adódik a kérdés, hogy vajon maga Oroszország hogyan kezeli a kisebbségi nyelvi 

jogokat? Fedinec Csilla, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársának október 4-én megjelent írása az Országút oldalán 

elérhető. […] A Szovjetuniónak hivatalosan nem volt államnyelve, de az orosz nyelv valójában hegemón helyzetet töltött be. A 

birodalom felbomlását, a nemzetiségek eltávolodását részben a nyelvi asszimiláció veszélye váltotta ki, így nem véletlen, hogy 

minden új állam első dolgának tartotta államnyelv szintjére emelni az államot alkotó tituláris nemzet nyelvét. Oroszország 1991-

ben nyelvtörvényt, 1992-ben oktatási törvényt fogadott el, amelyekben a kisebbségek nyelvét védendő történelmi-kulturális 

örökséggé nyilvánította…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/delvidekert-osztondij-palyazat/a-delvidekert-osztondijrol-106203
https://mta.hu/mta_hirei/ismet-vendegkutatokat-var-a-magyar-tudomanyos-akademia-112416
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-112411
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/elhunyt-kosztarab-mihaly-az-mta-kulso-tagja-112460
https://kab.ro/hirek/hir/biro-a-zoltan-szekelyfold-milyen-videk-1422
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/10/kisebbsegi-nyelvi-jogok-oroszorszagban
https://orszagut.com/kozelet/kisebbsegi-nyelvi-jogok-oroszorszagban-3459


       

ROMÁNIA/ERDÉLY  

Kolozsváron tartják az EPP Nőszervezetének Őszi Akadémiáját 

Kolozsváron tartja a hétvégén az Európai Néppárt (EPP) Nőszervezete az Őszi Akadémiát, ahol több időszerű kérdésről esik szó. 

[…] Az október 14-én és 15-én megrendezendő konferencián két nőszervezeti alelnök, akik egyúttal európai uniós biztosok, tartanak 

előadást: Mariya Gabrile innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztos, valamint Dubravka Šuica, az 

EPP demokráciáért és demográfiáért felelős biztosa. […] Az Őszi Akadémia második napján öt munkacsoportot hoznak létre, 

amelyek keretében konkrét tapasztalatcserén vehetnek részt a családon belüli és a nők elleni erőszak, az iskolaelhagyás csökkentése, 

az ukrajnai háborúk következményei és azok megoldása, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósítása témakörben…” 

Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Karnyújtásnyira van Románia Schengentől 

Hiába tagja lassan már 16 éve Románia az Európai Uniónak, polgárai nem élvezhetik maradéktalanul az EU egyik legnagyobb 

vívmányát, a belső határőrizet megszüntetését. Úgy tűnik azonban, hogy az ország a csatlakozástól most karnyújtásnyira van, 

december 8-én dönt róla az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa. Románia azt szeretné, hogy január elsejétől a szárazföldi, március 26-

tól pedig a légi és a vízi határellenőrzést számolnák fel. […] A hazai sajtó és több elemző szerint így az uniós tagállamok közül csak 

Hollandiát kell meggyőzni arról, hogy ne vétózzon az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsának december 8-i ülésén. […]  „Románia sok 

lépést tett a jó irányba az utóbbi években. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy schengeni csatlakozásról akkor lehet szó, ha minden 

feltétel teljesül” – fogalmazott a holland kormányfő. […] Klaus Iohannis államfő kijelentette, hogy optimista Románia schengeni 

csatlakozását illetően, és hogy egy esetleges kudarc ezen a téren az euroszkepticizmus erősödéséhez vezetne…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Megkezdődött Bukarestben a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság újabb ülésszaka 

Több mint tízéves szünet után a társelnökök találkozójával hétfőn megkezdődött Bukarestben a magyar-román kisebbségi vegyes 

bizottság újabb ülésszaka, amely a Romániában élő magyar és a Magyarországon élő román kisebbség gondjait hivatott 

feltérképezni és megoldani. A magyar fél egyebek mellett a restitúciós kérdésekre, a stadionokban hallható gyűlöletbeszédre, a 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium, a magyar orvosképzés és a jelképhasználat ügyére vár megoldást - tájékoztatta az MTI-t 

telefonon Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott, a bizottság magyar társelnöke. […] A brassói születésű Kalmár Ferenccel az 

újrakezdésről beszélgettünk. […] Román részről milyen kérések hangzottak el? – A felvetett témák közül kiemelném a 

magyarországi román nyelvoktatás körüli gondokat, a magyarországi román ortodox egyház által visszaigényelt ingatlanok ügyét, 

illetve a Gozsdu-vagyon helyzetét is. […] A többi öt országgal hogyan alakul a bizottsági munka?    – A horvát–magyar és a szlovén–

magyar együttműködés különösebb problémáktól mentes. Szerbiával szintén jók a kapcsolatok, ott inkább szervezési problémák 

adódnak. Szlovákiával léteznek olyan pontok, amelyekben nem tudunk egyetérteni, de azért működik a munka…” Forrás: 

Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Statisztika: Kiderült, hogy a képességvizsga-eredmények alapján melyek a legsikeresebb magyar iskolák 

Nem hozott látványos eredményeket a magyar diákok számára bevezetett differenciált tanterv a román nyelv oktatásában, derül ki 

többek között az Erdélystat legfrissebb elemzéséből, amelyben azt is megnézték, hogy milyen tényezők befolyásolják leginkább 

hátrányosan a gyerekeket. A nem igazán meglepő következtetése az elemzésnek, hogy a magyarul tanulók eredményei valamivel 

elmaradnak az országos átlagtól. Míg az összes romániai diák 77,2%-a zárta sikeresen az egységes VIII. osztály végi felmérést 2019 

és 2022 között, addig a magyarul tanulók körében 75% a sikerességi arány. […] A magyar tanulók esetében azonban továbbra is a 

román nyelv- és irodalomfelmérő jelenti a legnagyobb kihívást. A négy évre számolt médiájuk 5,25, az országos 7,04-hez képest. 

Magyar nyelv és irodalomból kiemelkedők az eredmények, minden évben jobbak az országos (román nyelv és irodalom) 

teljesítménynél. […] Az eredményeket leginkább a település mérete határozza meg, amelyben az oktatási intézmény működik…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

A 150 éves magyar nyelvű felsőoktatást ünneplik Kolozsváron 

A százötven éves kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatást ünnepelték kedden a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE), mivel 

napra pontosan tegnap volt százötven éve, hogy Ferenc József császár aláírta a kolozsvári magyar nyelvű királyi egyetem létesítésére 

vonatkozó törvényt. […] Daniel David BBTE-rektor hangsúlyozta: az egyetem három hivatalos – román, magyar és német – 

nyelvével európai szinten az egyik legkomplexebb egyetem. Soós Anna rektor helyettes rámutatott: 1872-ben 258 hallgatóval 

nyitotta meg kapuit a magyar tannyelvű egyetem, ma pedig 6500 fiatal tanul magyarul a BBTE-n. […] Nem csak az egyetem 150 

évvel ezelőtti alapítását ünnepelhetjük, hiszen a kolozsvári akadémiai oktatás története a 16. századig vezethető vissza […] 

hangoztatta Mile Balázs magyar konzul. […] A kolozsvári magyar királyi egyetem 1872–1919 közötti rektorait ismertető könyvről, 

http://szabadsag.ro/-/kolozsvaron-tartjak-az-epp-noszervezetenek-oszi-akademiajat
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/12/romania-schengen-csatlakozas-winkler-gyula
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/12/holland-miniszterelnok-elvileg-nem-ellenezzuk-romania-schengeni-csatlakozasat
https://kronikaonline.ro/kulfold/iohannis-optimista-romania-schengeni-csatlakozasat-illetoen
http://szabadsag.ro/-/megkezdodott-bukarestben-a-magyar-roman-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-ujabb-ulesszaka
https://erdelyinaplo.ro/extra/ujrakezdett-romannmagyar-parbeszed-kalmar-ferenc-miniszteri-megbizott-a-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-munkajanak-ujraindularol
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/12/iskola-rangsor-kozoktatas-kepessegvizsga


       

amely az MTA köztestületének külső tagjai Nagy Róbert Miklós és Tóth Szilárd oktatók írtak, Daniel David elmondta: azért is 

fontos a kötet, mert azokat a tisztségviselőket mutatja be, akik az akadémiai közösséget jelképezték. […] A nyitóünnepséget 

követően szerdán délután Kiválóság ma címmel kezdődött tudományos konferencia…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Újabb tanulókat karolt fel a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 

Újabb harminc, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező romániai magyar tanuló részesül a Nyilas Misi Tehetségtámogató 

Egyesület programjának keretében kiosztott ösztöndíjban. A tanulók Erdély valamennyi régiójából nyújtottak be ösztöndíjkérelmet, 

a legtöbb pályázat Hargita megyéből érkezett. Mint azt az egyesület szerkesztőségünkkel közölte, a 92 pályázónak legalább 

kétharmada rászorulna és meg is érdemelné az ösztöndíjat, de a jelenlegi támogatók köre mindössze 30 pályázat elfogadását teszi 

lehetővé. […] Az idei, immár huszadik, 2022/2023-as támogatási évben − az új ösztöndíjasokkal együtt − az egyesület egyelőre 242 

ösztöndíjat tud biztosítani…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Előadás: Romsics Ignác Kolozsváron 

Hét sorsdöntő fordulatot azonosított nemzetünk elmúlt évszázadaiból Romsics Ignác Széchenyi-díjas magyarországi történész, 

akadémikus, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója A magyar történelem fordulópontjai című, Kolozsváron tartott 

előadásában, amelyet a Korunk Akadémia meghívására tartott hétfőn. […] A történelmi fordulópontokat felsorakoztató, elemző 

előadás keretében a Krónika megkérdezte az előadót, hogy az összmagyarság szempontjából – Trianonon kívül – véleménye szerint 

melyek az elsősorban az erdélyi magyarsághoz, Erdélyhez köthető történelmi fordulópontok. Romsics Ignác egyetértett 

felvetésünkkel, hogy a szászok-svábok betelepítése Erdélybe (13. század), a magyar–székely–szász vezető rétegek kápolnai uniója 

(1437), az önálló Erdélyi Fejedelemség létrejötte (1571) és megszűnése (1711/1867) tekinthető fordulópontnak…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Történészkonferencia Magyarvistán 

A Historikus Egyesület és a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi 

Társaságával együttműködve október 14-15-én kétnapos konferenciát szervez Magyarvistán, a Kalotavárban, az 1944. őszi tömeges 

elhurcolások 78. évfordulóján. Az ülésszak témája a második világháborús fogság. […] Október 15-én, szombaton 9 órakor a 

magyarvistai Kalotavárban zajlik a konferencia megnyitója, amelyen számos történész négy szekcióban ad elő…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

A nagyközönség előtt szerelik össze „a hangszerek királynőjét”, a nagyváradi székesegyház orgonáját 

Közelről is megszemlélhetik az érdeklődők a nagyváradi székesegyház restaurált orgonáját, a Mária Terézia császárnő által 

adományozott hangszert ugyanis csütörtökön, nyílt nap keretében szerelik össze. […] A székesegyház 18. században megépített, a 

19. század végén Országh Sándor által átépített és kibővített nagy orgonája európai uniós alapokból, román-magyar határ menti 

projekt keretében újult meg…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: A Szilágy megyei porolissumi régészeti rezervátum 

Zilahtól nyolc kilométerre találhatók a Porolissum maradványai, Mojgrád és Zsákfalva között. Fontos határvédő, úgynevezett limes 

szerepe volt annó a porolissumi castrumnak, amely a régiónak a tartományi fővárosa is lett Dacia Porolissensis néven. A 19. 

századtól kezdték el kutatni a város romjait, komolyabb feltáró munka pedig 1977 után kezdődött, ekkortól tárták fel Jupiter és 

Nemesis templomát, a pretoriai kaput és az amfiteátrumot is, ugyanakkor több lakóház alapját. […] Balogh Lucian, a Zilahi 

Református Wesselényi Kollégium történelemtanára mesélt a porolissumi rezervátum stratégiai szerepéről, történelméről, az ott 

végzett ásatások eredményéről és arról is, hogy miért ismerik olyan kevesen ezt a turisztikai látványosságot…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Múltidéző: 120 éve avatták fel a Mátyás szoborcsoportot Kolozsváron 

„Nagyságában, fényében emlékezetes ünnep képét öltötte fel a kincses város, mely a mai nappal lett a legméltóbbá e büszke jelzőre 

— ma, midőn százados falai között legnagyobb fiának, Magyarország örökfényű dicsőségének — Mátyás királynak érczbe öntött 

alakját leleplezték […] írta A Mátyás-ünnep című tudósításában az 1867-1904 között Kolozsváron megjelenő Magyar Polgár 

napilap 1902. október 12-ei, vasárnapi különszámában, amelyben az aznapi és az egy nappal korábbi történésekről számol be. A 

beszámolóból kiderül: október 12-én már a kora reggeli órákban megindult a zarándoklás a legnagyobb magyar király még leplekkel 

takart szobra elé…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

http://szabadsag.ro/-/a-150-eves-magyar-nyelvu-felsooktatast-unneplik-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/akademiai-otthon-a-magyar-kozossegnek-n-150-eves-a-magyar-oktatas-a-bbte-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/akademiai-otthon-a-magyar-kozossegnek-n-150-eves-a-magyar-oktatas-a-bbte-n
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-osztondijas-tanulokkal-bovult-a-nyilas-misi-tehetsegtamogato-egyesulet-programja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romsics-ignac-kolozsvaron-nem-realis-veszely-az-atomhaboru
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https://maszol.ro/kultura/Erdely-legjei-Szilagy-megye-a-porolissumi-regeszeti-rezervatum
http://szabadsag.ro/-/a-matyas-unnep
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

 

Az ENSZ Közgyűlése elítélte Oroszországot az ukrán régiók egyoldalú elcsatolásáért 

 
Az ENSZ Közgyűlése 143 „igen” és 5 „nem” szavazattal megszavazta az Oroszországot elítélő újabb határozatát. A dokumentum 

elítéli az Oroszország által támogatott úgynevezett népszavazásokat, és azok alapján négy ukrajnai régió elcsatolását…” Forrás: 

Karpatin.ua: teljes cikk > 

Kárpátaljai magyar vezető: Nincs aránytalan, nemzetiségi alapú behívás az ukrán hadseregbe 

 
Társadalmi részarányukhoz képest a magyar kisebbség tagjait nem küldik aránytalan mértékben a frontra Ukrajnában – erről is 

beszélt Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a Portfolio Checklist keddi műsorában…” Forrás: 

Karpathir.com: teljes cikk > 

Kettős képzések indulnak a Rákóczi-főiskolán 

 
A debreceni, a miskolci és a nyíregyházi egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola a 2022/2023-as tanévtől induló kettős képzésekről. Emellett Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára bejelentette a Stipendium Hungaricum program ukrajnai meghirdetését. Hozzátette, a 

Stipendium Hungaricum ukrajnai meghirdetése az eddigi támogatásokon túl lehetőséget nyújt 500, Ukrajnában tanult harmadik 

országbeli, és 500 ukrán állampolgárságú diák számára, hogy részt vegyen a magyar állam ösztöndíjas képzésében. A bázis a 

Rákóczi-főiskola lesz – mondta az államtitkár. A program bejelentését követően Hankó Balázs és Csernicskó István, a főiskola 

rektora és az MTA külső tagja a kettős okleveles képzések elindítását ismertette. Mivel a Rákóczi-főiskola magyar akkreditációval 

is rendelkezik, olyan kettős okleveles képzés indulhat itt a miskolci, a debreceni és a nyíregyházi egyetem együttműködésével, 

amelynek során a diákok egyszerre lesznek hallgatói a beregszászi és valamelyik magyarországi egyetemnek. Ennek köszönhetően 

a tanulmányaik végén egyszerre két diplomát vehetnek át – magyarázta Hankó Balázs…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: Csendes főhajtással emlékeztek meg az 1944-es szovjet légitámadás áldozataira Beregszászban 

 
Az 1944. október 9-i tragikus szovjet légitámadás következtében elhunyt mintegy kétszázötven magyar honvédre és civil áldozatra 

emlékeztek meg Beregszászban október 12-én. [...] Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem 

és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője, az MTA köztestületének külső tagja a sajtónak felidézte az II. világháború azon 

időszakát, amikor 1944 októberében a szovjet front elérte Beregszászt is…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Sajó-szennyezés: Aggasztó az arzén mértéke, mutatták ki a Greenpeace legfrissebb mérései 

Jelentős arzénszennyezések vonulnak le a Sajón, amelyek a folyó magyarországi szakaszát is veszélyeztetik – derül ki a Greenpeace 

Magyarország legfrissebb méréseiből. A zöldszervezet a magyar határ előtti Sajólénártfalvánál mérte a legmagasabb, 88 mg/kg-os 

értéket, ami közel hatszorosa a magyar és közel négy és félszerese a szlovák határértéknek. Simon Gergely, a Greenpeace 

Magyarország vegyianyag-szakértője szerint a mérési eredmények azt mutatják, hogy mostanra szétterült a szennyezés a folyóban, 

és a toxikus fémek már a Sajó alsóbb szakaszaira is eljutottak, illetve várhatóan még újabb, kisebb szennyezéshullámok fogják 

sújtani a folyó magyar szakaszát. [...] A konferencián bemutatásra került a Gyönyör József-emlékkötet, melynek szerkesztője 

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

Közös tehetséggondozó program a SzMÍT és a Tollforgatók között 

Együttműködési megállapodást kötött a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Tollforgatók Polgári Társulás Dunaszerdahelyen.A 

felek megegyeztek abban, hogy a jövőben együtt kutatják fel a felvidéki fiatal író- és költőtehetségeket, és közösen vesznek részt a 

képzésükben és mentorálásukban…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Videó: A 150 éves kassai Ipari iskolában egyedi beruházások valósultak meg 

A kassai Ipari, a ma már az alapítója és első igazgatója nevét viselő Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola egy 

határon átnyúló eus pályázatnak köszönhetően mintegy 170 000 eurót nyert, elsősorban az iskola eszközparkjának fejlesztésére…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

https://politic.karpat.in.ua/?p=59954&lang=hu
https://karpathir.com/2022/10/12/kartpataljai-magyar-vezeto-nincs-aranytalan-nemzetisegi-alapu-behivas-az-ukran-hadseregbe/
https://kiszo.net/2022/10/11/kettos-kepzesek-indulnak-a-rakoczi-foiskolan-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://life.karpat.in.ua/?p=121705&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=121639&lang=hu
https://napunk.dennikn.sk/hu/3049727/aggaszto-az-arzenszennyezes-merteke-a-sajoban-mutattak-ki-a-greenpeace-legfrissebb-meresei/
https://muzsa.sk/irodalom/kozos-tehetseggondozo-program-a-szmit-es-a-tollforgatok-kozott
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-150-eves-kassai-ipari-iskolaban-egyedi-beruhazasok-valosultak-meg
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Gyászhír: Szőcs Ferenc fizikus, kutató 

Életének 87. évében, 2022. október 8-án elhunyt Szőcs Ferenc, az MTA köztestületének külső tagja, a Szlovák Tudományos 

Akadémia Polimer Intézetének tudományos főmunkatársa, a Rádiospektroszkópiai Laboratórium egykori vezetője. Szőcs Ferenc 

1935. augusztus 22-én született a Párkány melletti Ebeden. Itt végezte el az elemi iskolát, majd a budapesti Szent István 

Gimnáziumban folytatta tanulmányait, s a komáromi gimnáziumban érettségizett le 1953-ban. Nagy frekvencia és vákuumfizika 

specializációval 1958-ban szerzett egyetemi oklevelet a pozsonyi Comenius Egyetem fizika szakán. [...] 1967-ben fizikai kémiából 

szerezte meg a kandidátusi fokozatot Prágában, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Makromolekula Kutatóintézetében,1963 és 

2002 között vezette a Rádospektroszkópiai Laboratóriumot, 1961-től pedig a Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézetének 

tudományos főmunkatársa volt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az üldözött felvidéki papok emléknapja Inámban 

Hetedik évébe lépett az üldözött felvidéki papok emléknapja Inámban, Lénár Károly szülőfalujában, ahol a jóságos atya emlékezete 

még élő, rokonai, barátai, hívei tisztelete kitapintható, és érezhető egy-egy emléknap alkalmával megtartott szentmisén, 

koszorúzáson, róla szóló megemlékezésen. Nem volt ez másképpen  október 9-én sem, amikor is egy konferencia keretén belül 

került sor az üldözött felvidéki papok emléknapjára  a Szent György tiszteletére felszentelt inámi templomban…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Beszámoló: Kisebbségkutatás, avagy a „sötét ló szindróma” 

A 20. század történelmi eseményei következtében a közép- és kelet-európai térségben számos új, magát az államalkotó nemzettől 

eltérőként megfogalmazó, ma a kisebbség fogalmával illetett csoport alakult ki. Ezeknek a közösségeknek a tudományos vizsgálata 

a nemzeti jellegű tudományos intézmények „árnyékában” folyt és folyik sokszor ma is. Gyakran hiányoznak az önálló intézmények, 

és sokszor másodlagos adatok segítségével kell a kutatóknak dolgozniuk, ami ebből az árnyékból előbukkanó, előre meg nem 

jósolható eredményekhez vezet. Ennek az érdeklődésnek az eredményeit összefoglalandó rendezte meg szeptember végén az 

Önállóság és közvetítés(?) – A néprajzi tudományosság egy évszázada 1920-tól máig a magyar és más közép-európai kisebbségek 

körében című nemzetközi, magyar–német nyelvű konferenciát Komáromban a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai 

Központja. A konferencián a Duna mente népeivel foglalkozó elismert kutatók is részt vettek…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

  

Vajdasági magyar értelmiségiek szerint fontos, hogy megvalljuk nemzeti hovatartozásunkat a népszámláláson 

Lassan a hónap feléhez érkezünk, ami egyben azt is jelenti, hogy a népszámlálásra meghatározott periódus fele is letelik. Mint 

ismeretes, a 69 kérdés közül az alkotmány értelmében kettőre nem kötelező válaszolni, ezek a nemzeti és a vallási hovatartozásra 

vonatkozóak. […] Silling István néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár az MTA köztestületének külső tagja a Magyar Szónak 

nyilatkozva elmondta, egyelőre még nem jártak nála az összeírók, kétségkívül fontosnak tartja azt, hogy a vajdasági magyar 

közösség tagjai megválaszolják a nemzeti hovatartozásra vonatkozó kérdést, így maga is ekképp cselekszik majd…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja 

A Cinema Filmműhely a főszervezője a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja elnevezésű rendezvénynek, amely október 13-án és 

14-én, tehát csütörtökön és pénteken kerül megszervezésre a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából. […] A projektum 

keretén belül filmvetítésekre és közönségtalálkozókra kerül sor Vajdaság 6 városában (Magyarkanizsa, Szabadka, Zenta, Topolya, 

Újvidék és Zombor). Az érdeklődő közönség e 2 nap alatt megismerkedhet a legújabb, vajdasági magyar alkotók által készített 

filmekkel…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Beszámoló a Kiss Lajos Társaság tanácskozásáról 

Tizenkét témakör szerepelt a Kiss Lajos Néprajzi Társaság nemzetközi tudományos konferenciáján, amelyet A közép-bácskai 

magyarok évszázadai címmel hirdettek meg. A konferencián a legtöbb előadás a vallással kapcsolatban hangzott el, de ezen nem 

kell csodálkozni, hiszen Közép-Bácska egy heterogén összetételű nemzeti és vallási közösség. […] A konferencián felszólalók közül 

felkértünk néhány előadót, hogy röviden ismertesse az általa feltárt témakört. Németh Ferenc, a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar tanára, az MTA köztestületének külső tagja elmondta, hogy rendszeresen részt vesz a Kiss Lajos Néprajzi Társaság 

konferenciáin, ezúttal a Ferenc-csatorna történetével érkezett: Több feldolgozása volt már ennek a témának, irodalmi is, ám én azért 

https://ujszo.com/regio/elhunyt-szocs-ferenc-fizikus-kutato
https://felvidek.ma/2022/10/az-uldozott-felvideki-papok-emleknapja-inamban/
https://ujszo.com/szalon/kisebbsegkutatas-avagy-a-sotet-lo-szindroma
https://www.magyarszo.rs/hu/5057/kozelet/273724/Felel%C5%91ss%C3%A9g-%C3%A9s-%C3%A9rdekv%C3%A9delem-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5055/kultura/273620/Vajdas%C3%A1gi-Magyar-Filmek-Fesztiv%C3%A1lja-vajdas%C3%A1gi-magyar-mozg%C3%B3k%C3%A9p-napja.htm
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választottam, mert sikerült felkutatnom két kevéssé ismert forrást: Az egyik gróf Teleki Domokos 1796-ban Bécsben megjelentetett 

útleírása, aki még a csatornasás idején kereste fel Kisséket, valamint Mindszenthy Antal 1831-ben közzétett (a már virágzó 

csatornaforgalmat dokumentáló) írása…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Vajdasági magyar kórusok találkozója 

A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében az idei évben is megszervezik a Vajdasági Magyar Kórusok Találkozóját, amely a 

Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű regionális rendezvénye. A huszonkettedik Kóruspódiumnak – amelynek társszervezője 

és házigazdája az idén 25 éves jubileumát ünneplő temerini Juventus Énekkar – október 16-án a temerini Szent Rozália-

plébániatemplom ad otthont. A 16.30 órakor kezdődő kórusünnep keretében tizenhárom kórus mutatkozik be…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: A belgrádi Collegium Hungaricumban gyógyszertári kellékek tekinthetők meg 

Az üvegbúra alatt címmel nyílt meg az üveg nemzetközi évében a nyári szünet utáni első kiállítás a belgrádi Collegium 

Hungaricumban. Ezúttal olyan gyógyszertári üvegtégelyeket tekinthet meg a közönség október 25-ig, amelyek a 18., 19. és a 20. 

századból, mindenekelőtt vajdasági gyógyszertárakból származnak. Szentgyörgyi Klára, a Collegium Hungaricum igazgatónője a 

kiállítás megnyitóján kiemelte, intézményük az elmúlt időszakban, hol a koronavírus-járvány, hol más körülmények miatt 

kényszerült arra, hogy ritkábban tartson kapcsolatot a közönséggel…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

I. Összmagyar Találkozó Spanyolországban 

2022. szeptember 24-25-én a Spanyolországban élő magyarokat egybefogó MADACH Egyesület megrendezte az I. Összmagyar 

Találkozót a festői El Escorialban. A találkozó azzal a céllal valósult meg, hogy a Spanyolország különböző részein élő magyarok 

megismerhessék egymást, valamint egymás régióinak közösségi életét.Az összejövetel házigazdája, a madridi egyesület elnöke, 

Tallo Ildiko köszöntötte a megjelenteket, majd a különböző régiók mutatkoztak be színes program keretén belül. [...] Az eseményt 

könyvbemutató követte. Gyuricza Péter: Remigrantes c. könyve tizenkét portré interjút tartalmaz, olyanokról, akik úgy érezték, a 

kényszerű "disszidens" élet után hazatérnek Magyarországra, hogy ott teljesedjenek ki szakmailag és emberileg, vagyis 

"visszidensek"-ké váltak...” Forrás: Madach.esp: teljes cikk > 

Magyar írók díja a Szöuli Suwon KS Költészeti Világfesztiválon 

Október 7-én kezdődött meg Szöulban a Suwon KS Költészeti Világfesztivál és Changwonban a KC Nemzetközi Költészeti 

Fesztivál. A meghívott költők egyetemeken, irodalmi múzeumokban és fesztiválhelyszíneken lépnek fel. Changwon városában 

átadták a Kim Daljin irodalmi díjakat. A rendezvényekre már tavaly meghívót kapott Balázs F. Attila Forbáth-díjas költő, a 

Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmányi tagja, a nemzetközi rendezvények rendszeres résztvevője, valamint a magyar 

költészet kiemelkedő képviselője, Zalán Tibor József Attila-díjas költő, ám a világjárvány miatt elhalasztódott részvételük erre az 

évre. A fesztivál október 11-én zárt. Az Év Költője díjakat két magyar és két olasz költő, név szerint Balázs F Attila, Zalán Tibor, 

Laura Garavaglia és Stefano Donnó vehette át ünnepélyes keretek között. Évente egy-két nemzeti irodalom kerül fókuszba a szöuli 

fesztiválon, idén a magyar mellett az olasz...” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://www.magyarszo.rs/hu/5056/kultura/273686/M%C3%BAltfelt%C3%A1r%C3%A1s-%C3%A9s-jelenkutat%C3%A1s-Kiss-Lajos-N%C3%A9prajzi-T%C3%A1rsas%C3%A1g.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5054/kultura/273568/Vajdas%C3%A1gi-magyar-k%C3%B3rusok-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-templom-vajdas%C3%A1gi-magyars%C3%A1g-tal%C3%A1lkoz%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5055/kultura/273619/Az-%C3%BCveg-a-figyelem-k%C3%B6z%C3%A9ppontj%C3%A1ban-Collegium-Hungaricum-Belgr%C3%A1d.htm
https://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/az-%C3%BCvegb%C3%BAra-alatt_1381052.html
http://www.madach.es/blog/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/10/12/messzire-ment-ember-azt-mond-amit-tapasztal-avagy-magyarok-akik-meg-sem-alltak-koreaig/

