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KAB: Magyar Tudomány Ünnepe 2022 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Magyar Tudomány Ünnepére konferenciát szervez 2022. november 11-én a marosvásárhelyi 

Művészeti Egyetem, Köteles Sámuel utca 6. szám alatt. […] A megnyitó előadást Kollár László Péter akadémikus, az MTA 

főtitkára: „Az egyetem feladatáról” címmel tartja, majd […] három szakmai előadást követően A KAB tudományos díjainak 

átadására és Színháztudományi Szakbizottság könyvbemutatójára kerül sor…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Artes Liberales előadássorozat: Erdély helynevei és használatuk az utóbbi két évszázad térképein 

Toplica vagy Maroshévíz? Nyugati-havasok vagy Erdélyi-szigethegység? Szentegyház vagy Tükör utca? Erdély helyneveinek 

használatát jelentősen befolyásolja, hogy miként változtak a helynevek az utóbbi két évszázadban. Az előadás során a helységnevek, 

pár domborzati név és egyes utcanevek változásán keresztül pillantunk bele e történetbe, továbbá abba, hogy a térképi nyelv- és 

névhasználatnak milyen divatjai voltak a korábbi korszakokban. […] A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Artes Liberales 

előadássorozatának következő vendége: Bartos-Elekes Zsombor a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója, előadásának címe: 

Erdély helynevei és használatuk az utóbbi két évszázad térképein. Az esemény 2022. november 17-én 18.00 órától kerül sor, és 

online is követhető lesz…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

 

Politikum: Két gyilkosság sem volt elég, hogy kibővítsék a megtámadott kisebbség jogait 

Egy héttel a Vár úti kettős gyilkosság után a parlament elutasította az élettársi együttélés intézményének bevezetését. [...] Az elmúlt 

napokban tele volt az éter azzal, hogy a politikusok mennyire sajnálják, ami történt. Annyi történt volna csupán, hogy a parlament 

elismeri, hogy létezik egy olyan társadalmi csoport az országban, mely másképpen képzeli el az életét. [...] A koalíció arra készül, 

hogy gyorsan egy saját javaslatot dolgoz ki, mely a kormányprogrammal összhangban megkönnyítene az össze nem házasodott 

párok számára bizonyos élethelyzeteket…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Madách Imre életének fontos helyszínei volt a központi témája a Madách Napoknak  

Madách Imre életének fontos helyszínei volt a központi témája az idei Madách Napoknak. A drámaköltő Alsósztregován született, 

ott írta fő művét, Az ember tragédiáját és ott is halt meg. [...] A losonci Phoenix Lutetia polgári társulás egy évtizede szervez 

városnéző sétákat, túrákat és tanulmányi kirándulásokat. Ez alkalommal Alsósztregovára a Madách-kastélyba, Szklabonyára, a 

Mikszáth Kálmán Emlékházba és Gácsra látogattak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Előadás: Pozsony híres látogatói 

Pozsony rendkívül sok híres látogatót mutathat fel a történelme során, akik egyike-másika egy-egy érdekes történetet is maga után 

hagyott itt. Belőlük villantott fel jó párat G. Kovács László történész, műfordító, aki maga is Pozsony szülötte a Pozsony híres 

látogatói című előadásában, amelyre a XXXVI. Pozsonyi Városi Kulturális Napok keretében került sor a Csemadok Ligetfalusi 

Alapszervezetének szervezésében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk 2 > 

Alapy Gyula születésének 150. évfordulójára emlékeztek Komáromban 

A Duna Menti Múzeum és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szervezésében emlékeztek meg péntek délután Alapy 

Gyuláról, a Jókai Egyesület és a Kultúrpalota megálmodójáról, aki közel negyven éven át fogta össze és vett részt aktívan Komárom 

kulturális életében. Az 1913-ban emelt, Alapy Gyula által alapított Kultúrpalota, Komárom szellemi és kulturális élete központjának 

számító épület, ma a Duna Menti Múzeumnak ad otthont. Az épület falán 2006-ban elhelyezett, Szilva Ilona szobrászművész által 

tervezett emléktábla megkoszorúzására gyűltek össze az emlékezők péntek délután Komáromban. [...] Keszegh Margit, a Jókai 

Egyesület elnöke beszédében elmondta [...] feljegyezték, Komárom életében az ő temetése volt a legnagyobb, 2500 ember kísérte 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. október 20. 

 

 

20 

20 

 

https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-2022-1427
https://kab.ro/hirek/hir/bartos-elekes-zsombor-erdely-helynevei-es-hasznalatuk-az-utobbi-ket-evszazad-terkepein-1423
https://napunk.dennikn.sk/hu/3067420/napunk-newsfilter-egy-terrortamadas-sem-volt-eleg-hogy-kibovitsek-a-megtamadott-kisebbseg-jogait/
https://ujszo.com/kozelet/az-elettarsi-egyutteles-elismereset-is-ellenzik
https://www.hirek.sk/?_ga=2.97577439.19236458.1666254433-582833340.1666254433
https://ma7.sk/tajaink/tanulmanyi-kirandulas-nogradban
https://ma7.sk/tajaink/pozsony-hires-latogatoi
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el utolsó útjára. [...] Gazda István előadásában elmondta, a Borovszky-kötet szerkesztőjeként Alapy Gyulának sokat köszönhetünk. 

[...] A jeles évforduló kapcsán emlékkiállítás is nyílt Alapy Gyula életművéből…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Ismertető: A propaganda évszázada című kiállítás Kassán 

A fenti címmel nyitották meg a Kelet-szlovákiai Múzeum tárlatát október 18-án az intézmény központi épületének két termében. A 

fúvósok ünnepélyes hívójelét követően Dominik Béreš igazgató lépett a mikrofonhoz. Elmondta, ez a tárlat is azt szolgálja, hogy 

tanuljunk a múltból, hiszen a propaganda információkat közöl és ma is körülvesz minket. [...]Vojtech Kárpáty történész, a szerény 

kiállítás kurátora elmondta, kronologikus sorrendben mutatják be a rendelkezésre bocsátott anyagot. [...] A tárlat egyik érdekessége 

a Magyar Nemzeti Tanács zászlaja. [...] A szöveg ráadásul Horthyval kapcsolatban személyi kultuszról beszél, ami egyáltalán nem 

szerencsés szóhasználat, mert az 50-es évekre utal…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: A dualizmuskori magyar nemzetiségi politika alulnézetből 

A Zólyom vármegyei szolgabírók 114 nevet gyűjtöttek össze a megye kisebb városaiból és falvaiból, s többségükről viszonylag 

részletes jellemzést készítettek. A szlovák nemzeti mozgalomhoz való kötődésükre, vagyis a jelentések szóhasználata szerint 

„pánszlávizmusukra” és „magyarellenességükre” fókuszáltak. [...] Grünwald Béla hagyatékában megtalálható egy, a Magyar Királyi 

Belügyminisztérium vízjelével ellátott, bizonyosan Grünwald által egybekötött iratcsomó 1885-ből, amelyben a különböző, nem 

magyar lakosságú vármegyékből származó bizalmas jelentések vannak. [...] Az is jellemző, hogy amikor a Matica slovenská elleni 

vizsgálatot végző hivatalnok a jelentését vonattal személyesen vitte Turócszentmártonból Budapestre, a biztonság kedvéért leszállt 

Besztercebányán, és megmutatta Grünwald Bélának is, hogy csak olyan iratot vigyen a kormánynak, amelyre a zólyomi alispán is 

rábólintott – aki egyébként meglehetősen unottan vette ezt tudomásul…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

  

Így néz majd ki az új kormány: Huszonöt minisztérium, köztük öt új és nyolc magyar államtitkár 

Az új szerb kormánynak összesen 25 minisztériuma lesz, vagyis öt új tárcát alakítanak, mégpedig a bel- és külkereskedelmi 

minisztériumot, a közberuházási minisztériumot, a tájékoztatási és telekommunikációs minisztériumot, a művelődési 

minisztériumot, és az idegenforgalmi és ifjúságügyi minisztériumot – értesült a Novosti. A leköszönő kormányban 21 tárca volt. 

[…] Nem hét, hanem nyolc VMSZ-es államtitkári pozícióban állapodott meg az új kormányban szerdai tárgyalásán Aleksandar 

Vučić, Szerbia elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötetbemutató: Korlátok hozadéka – A traumától az életértelemig 

Bemutatták Sági Zoltán Korlátok hozadéka – A traumától az életértelemig című könyvét Szabadkán. […] Sági Zoltán 

neuropszichiáter, a kötet szerzője elmondta, hogy ami a trauma utáni időszakot illeti, és valahol erre szerettem volna, szeretnék 

utalni, hogy mindig van tovább, a trauma után is van tovább, és minden traumának tulajdonképpen pozitív hozadéka is van…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kozma Adrienn, könyvtárigazgató 

Kozma Adrienn a nyár óta tölti be a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatói tisztségét. A Szegedi Tudományegyetem könyvtár 

informatikus szakán szerzett mesterdiplomát, majd a szegedi egyetemi könyvtárban dolgozott több éven keresztül. […] Egy XIX. 

századi patinás épületben hogyan néz majd ki a XXI. század könyvtára? Digitalizált tartalmak, amelyek a világ minden tájáról 

elérhetők, e-könyvek kölcsönzése, a nap 24 órájában működő könyvkölcsönző automata – a világ könyvtáraiban ez a mai kor 

igényeinek megfelelő szolgáltatás része. Mi minden szerepel még könyvtárigazgatóként a tervei között? Elsődleges célom jelenleg 

az állományok rendezése, ezért nagyobb hangsúlyt fektetek a háttérmunkákra. A digitalizáció mellett elkezdtük a régi és ritka 

könyvek, plakátok és kisnyomtatványok feldolgozását is, amivel egy nagy lemaradást pótolunk be. Ezekhez kapcsolódóan pedig új 

programsorozatot is szeretnék indítani Helytörténeti esték címen…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: A vajdasági magyar mozgókép napja Zomborban 

A vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából vetítést tartottak Zomborban. A közönség Lavró Ferenc és Fejős Csilla egy-egy 

dokumentumfilmjét láthatta. […] Pfeiffer Attila, történész a vetítés kapcsán elmondta: Én a bácsi lovagi és érseki várnak a 

dokumentumfilmjébe lettem felkérve Fejős Csilla által mint történész szakértő, és Nagy Tibor kollégámmal együtt a bácsi várnak a 

https://felvidek.ma/2022/10/alapy-gyula-szuletesenek-150-evfordulojara-emlekeztek-komaromban/
https://felvidek.ma/2022/10/a-propaganda-evszazada/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3059350/addig-beszel-a-magyarok-ellen-amig-fel-nem-kotik-a-dualizmuskori-magyar-nemzetisegi-politika-alulnezetbol/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31941/Igy-nez-majd-ki-az-uj-kormany-Huszonot-miniszterium-koztuk-ot-uj.html
https://szmsz.press/2022/10/20/nyolc-vmsz-es-allamtitkara-lesz-az-uj-kormanynak/
https://www.magyarszo.rs/hu/5062/kultura/274088/Olvas%C3%A1sn%C3%A9pszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9s-a-kor-kih%C3%ADv%C3%A1sainak-megfelel%C5%91en-Szabadkai-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-k%C3%B6nyvolvas%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5062/kultura/274088/Olvas%C3%A1sn%C3%A9pszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9s-a-kor-kih%C3%ADv%C3%A1sainak-megfelel%C5%91en-Szabadkai-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r-k%C3%B6nyvolvas%C3%A1s.htm
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rövid történetéről beszéltünk szűk fél órában. Tehát végigkövetjük a várnak a keletkezését, a korai, illetve késői időszakát a 

középkoron keresztül és az oszmán-török időkön át egészen a várnak a pusztulásáig, a Rákóczi-szabadságharcig. […] Zombor 

mellett Szabadkán, Zentán, Topolyán, Magyarkanizsán és Újvidéken emlékeztek meg a vajdasági magyar mozgókép napjáról…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Pechán Józsefre emlékeztek Szabadkán 

A lencsevégtől a festőecsetig: száz éve halt meg Pechán József címmel Ivana Arađan nagybecskereki művészettörténész ismertette 

a művész életútját és művészetét. Egyébként Szabadka volt az első város, amely 1969-ben tárlatot nyitott Pechán József műveiből 

és bemutatta hagyatékát. A Historizmus és szecesszió című kiállítás keretében a Szabadkai Városi Múzeumban a közönség hét 

Pechán művet láthat október végéig, amelyeket az intézmény a verbászi múzeumtól kölcsönzött. […] Ninkov K. Olga, az MTA 

köztestületének külső tagja, művészettörténész elmondta: „Nagyon fontos alkotóról van szó, Duranci Béla egy alkalommal azt írta, 

hogy az ő 1913-ban, illetve 12-ben rendezett kiállítás sorozata itt a Vajdaságban volt az első modern kiállítás…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kiállítás: A születés és halál anyagi szinkronizmusa 

A születés és halál anyagi szinkronizmusa címmel nyílt meg Varga Valentin temerini képzőművész mesterkiállítása. Az Újvidéki 

Művészeti Akadémia festészet mesterszakán végzett hallgató tárlata a temerini Tájház kiállítótermében kapott helyet. Varga 

Valentin képzőművész, Temerin: Ez a munkák alapmotívuma a törlés. Az eddigi munkáimmal ellentétben egy olyan motívumot 

kerestem, ami már önmagában tartalmazza a keletkezés és elmúlás egyidejűségét…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Százötven éves a Magyar Nyelvőr 

Az adai születésű Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtőjének tiszteletére péntektől Adán megrendezésre 

kerülő nyelvművelő napok központi témája ezúttal éppen az általa 1872-ben alapított, 150 éves Magyar Nyelvőr lesz. Az idei 

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozat pénteki és szombati műsorán szerepel majd játékos nyelvi vetélkedő, 

tematikus kiállítás, beszédverseny, koszorúzási ünnepség és szombaton tudományos tanácskozás is. […] Az adai községháza 

dísztermében megrendezésre kerülő konferencia témája a 150 éves a Magyar Nyelvőr. Előadást tartanak többek között az MTA 

köztestületének külső tagjai, Hódi Éva (Ada), és Molnár Csikós László (Ada)…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Politikum: Napirenden tartják az önrendelkezés ügyét 

A jelenlegi háborús helyzetben is terítéken kell tartani az autonómia kérdését, hiszen az erdélyi magyarok sem akarnak mást, mint 

ami számos más európai országban élő őshonos közösségnek megadatott – hangzott el egy, az önrendelkezés témájában szerdán 

Nagyváradon megtartott sajtótájékoztatón…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Januártól többek között a Krónika és a Székelyhon is csak online lesz elérhető 

A döntés nemcsak a két lapot érinti, az összes nyomtatott kiadványra, a Médiatér által nemrég bekebelezett Székely hírmondó 

napilapra, a Heti hirdető hetilapra, valamint a Nőileg magazinra is kiterjed. A kiadó emellett a székelyföldi lapterjesztő és 

lapkézbesítő hálózatának működtetését is felfüggeszti. A Prima Press a nehéz gazdasági helyzettel és annak valószínűsíthetően 

hosszabb távú fennmaradásával magyarázta a döntését. […] A kiadó azt is közölte, hogy az elektronikus médiumok (online portálok, 

rádiók, újmédiás tartalmak) továbbra is elérhetőek maradnak az erdélyi magyar közösség számára…” Forrás: Transtelex.ro: teljes 

cikk > 

Nagyváradon indított mérnökképzőt az épülő BMW gyár számára a Debreceni Egyetem 

A 75 kilométerre fekvő Nagyváradon indított mérnöki képzést a Debreceni Egyetem, melynek végzősei nagy eséllyel a Debrecenben 

épülő BMW gyárban helyezkednek majd el. Az oktatásnak a Partiumi Keresztény Egyetemen biztosít helyet, melyet a magyar állam 

tart fenn. […] A Debreceni Egyetem keretében három évfolyamon 47 hallgató tanul Nagyváradon. A mérnöki szakirányok mellett 

a hallgatóknak kapcsolódó kurzusokat is tartanak, mint például angol nyelv, matematika vagy informatika. A képzés ingyenes, 

amennyiben sikeresen leteszik a vizsgákat a diákok, ha viszont elmaradnak a vizsgákkal, fizetniük kell…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > 

 

https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-vajdas%C3%A1gi-magyar-mozg%C3%B3k%C3%A9p-napja-zomborban_1383091.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/lencsevegtol-festoecsetig-pechan-jozsefre-emlekeztek-szabadkan
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-sz%C3%BClet%C3%A9s-%C3%A9s-hal%C3%A1l-anyagi-szinkronizmusa_1382709.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5062/kultura/274085/Sz%C3%A1z%C3%B6tven-%C3%A9ves-a-Magyar-Nyelv%C5%91r-Ada-Moln%C3%A1r-Csik%C3%B3s--L%C3%A1szl%C3%B3-Szarvas-G%C3%A1bor-Nyelvm%C5%B1vel%C5%91-Napok.htm
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beltevelyedes-es-megalkuvas-nelkulr-az-autonomiaert-napirenden-tartjak-az-onrendelkezes-ugyet
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/20/erdely-nyomtatott-sajto-kronika-szekelyhon
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/20/erdely-nyomtatott-sajto-kronika-szekelyhon
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/19/debreceni-egyetem-bmw-nagyvarad-mernokkepzes-partiumi-kereszteny-egyetem
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Beszélgetés: Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese a magyar oktatás 150 évéről 

Nagyon fontos a magyar nyelvű oktatással is rendelkező állami egyetemek és az erdélyi magyar magánegyetemek közötti 

együttműködés, de amit lehet, azt az állami egyetemen kell megvalósítani – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Soós Anna, 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelytettese.  […] 1872-ben elég bonyolultan indult a magyar oktatás az egyetemen, 

viszont utána igen jó minőségű oktatás és kutatás folyt. Annyira, hogy az itt tanító matematikusok – Riesz Frigyes, Fejér Lipót vagy 

Farkas Gyula – nevével mindenki találkozik, aki matematikát tanul szerte a világon. […] Ugyancsak ezen az ünnepi alkalmon 

ismerhette meg a közönség azt a kötetet, mely az egyetem 1872–1919 között tevékenykedő rektorait mutatja be. […] Egy másik 

kötetet is bemutattunk, mely az alapítás forrásait és sajtóvisszhangját dolgozza fel szegedi és kolozsvári kollégák közreműködésével. 

De visszakerült Ferencz József szobra is, melyet Stróbl Alajos szobrászművész készített, és a császár az egyetemnek ajánlotta…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Riport: Mi is a bajuk a biológusoknak az akáccal 

Lelkes önkéntesek ismét invazív fajt ültettek, ezúttal a Kolozs megyei Mikesen. A fehér akác terjesztésével azonban több kárt 

okoznak, mint hasznot, állítják a szakértők. Fenesi Annamária biológus, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója, az 

MTA köztestületének külső tagjával beszélgettünk. […] A Kolozs megyei Mikesen kétezer fehér akác csemetét ültettek el 

önkéntesek. […] Egy akácos nem erdő, csak sorba ültetett, vékony fák tömege, ahol a sűrű lombkorona miatt nagy a sötétség, 

nagyon kevés növény és állat él, tehát biológus szemmel egy fajszegény, degradált állapotú terület. Ha már vágtak is az akácból, 

akkor meg áthatolhatatlan, irthatatlan bozótos lesz belőle, amely megállíthatatlanul terjed. […] Egyes új kutatások azt mutatták ki, 

hogy az akác hosszú távon szárítja a talajt, ezzel hozzájárul a klímaváltozás hatásainak felerősítéséhez…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > 

Rendhagyó irodalomóra a Bolyai Farkas Elméleti Líceum három osztályában 

Október 18-án, kedden Székely Csaba drámaíró tart három rendhagyó irodalomórát a Bolyai Farkas Elméleti Líceum három 

osztályában. Az esemény szervezésében Sikó Olga, Fekete Erzsébet, Siklódi Beáta és Székely Emese tanárnő segít. […] Az Írók az 

iskolában projektet a marosvásárhelyi Podium Egyesület szervezi, és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal társfinanszírozásával 

valósul meg. A fő cél: a kortárs magyar és román irodalom népszerűsítése a fiatal olvasóközönség körében. Ennek érdekében román 

és magyar írók és költők tartanak rendhagyó irodalomórákat a partner tanintézményekben. Összesen 30 osztály, öt líceum és 

körülbelül 750-800 diák vesz részt a projekt keretében szervezett eseményeken…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Predeáli határtologatás Trianonon innen és túl – a két országot hol összekötő hegyvidéki település 

Brassót és a két Tömöst elhagyva, a szoros után található az ország legmagasabb fekvésű városa, Predeálra. […] A valamikori 

vámház épülete ma is áll, mint ahogyan a környékbeli erdőkben és hegyeken még mindig megtalálható néhány határkő. Az egykori, 

1879-ben épült impozáns vasúti határállomás az első világháború bombázásainak esett áldozatául. […] Alig néhány évtized után, 

1916-ban a román hadsereg, amely augusztus 27-én este fél 10-kor a magyar határőrök számára teljesen váratlanul átlépte a határt, 

alagutat robbantott és elvágta a két ország közötti vasúti kapcsolatot. A betörésről elsőnek a predeáli postáskisasszony táviratot 

küldve értesítette a magyar hatóságokat. Erdély többi ezeréves határától eltérően Predeál soha nem számított színmagyar 

településnek…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Horváth Benji és György Alida kapott Csiki László-díjat 

A nemzedékformáló irodalmi antológiák voltak a központi témája a 13. alkalommal megszervezett Gyergyószárhegyi Írótábornak. 

A tábor záróeseményeként kiosztották a Csiki László Irodalmi Díjakat, amelyekkel a tizennégy éve elhunyt költőre emlékeznek. A 

díjat a Balázs Imre József, Kolcsár Béla, Fekete Vince, Markó Béla és Zsidó Ferenc által alkotott zsűri ítélte oda. […] A tavalyelőtti 

díjátadóhoz hasonlóan idén is két kategóriában (fődíj és debütdíj) díjazták a szerzőket, ezeket Hargita Megye Tanácsa ajánlotta fel 

az utóbbi két évben megjelent legjobb 35 éven aluli, illetve elsőkötetes szerző bátorítására. Csíki László Irodalmi Díjban Horváth 

Benji, a Helikon szerkesztője részesült emlékmű a jövőnek című kötetéért, debütdíjjal György Alidát jutalmazták Hármasszabály 

című novelláskötetéért…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Kritikus az energiahelyzet, mindenkit spórolásra kérnek 

 
Az elmúlt 10 nap során 190 légicsapás volt Ukrajna-szerte, közölték a kijevi hatóságok. Az orosz támadások 16 megyét érintettek, 

a legtöbb támadást Kijevben és a megyében rögzítették. Volodimir Zelenszkij államfő szokásos video üzenetében szintén elmondta, 

a villamos áramot termelő erőművek harmadát érte támadás, ezért arra szólított fel mindenkit, hogy főként a délutáni és esti órákban 

nagyon takarékosan bánjanak az energiával…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/interju/bamit-lehet-allami-egyetemen-kell-megvalositanir-soos-anna-a-babenbolyai-tudomanyegyetem-rektorhelyettese-a-magyar-oktatas
https://transtelex.ro/zold/2022/10/18/fenesi-annamaria-akac-erdosites-faultetes-okologia
https://www.e-nepujsag.ro/articles/szekely-csaba-a-bolyais-diakokkal-talalkozik
https://erdelyinaplo.ro/extra/predeali-hatartologatas-trianonon-innen-es-tul-n-a-ket-orszagot-hol-osszekoto-hol-elvalaszto-hegyvideki-telepules
https://maszol.ro/kultura/Horvath-Benji-es-Gyorgy-Alida-kapott-Csiki-Laszlo-dijat
https://kiszo.net/2022/10/19/kritikus-az-energiahelyzet-mindenkit-sporolasra-kernek/


       

DIASZPÓRA 

Felmérés: Tarasz Sevcsenko a legkiemelkedőbb ukrán személyiség, Zelenszkij és Bandera az élmezőnyben 

 
Tarasz Sevcsenko végzett az élen a Népi TOPprojekt rangsorában, azaz őt tartják a legkiemelkedőbb ukránnak a megkérdezettek, 

Volodimir Zelenszkij elnök a második – derül ki a Rejting Szociológiai Csoport felméréséből. A projekt keretében a szociológusok 

azt vizsgálják, miként alakul minden idők legkiemelkedőbb ukrán személyiségeinek társadalmi megítélése. A válaszadóknak egy 

nyitott kérdésre válaszolva – tehát anélkül, hogy előre összeállított listát vagy egyéb segítséget kaptak volna ehhez – meg kellett 

nevezniük három olyan jeles személyiség nevét, akiket érdemesnek tartanak arra, hogy bekerüljenek a legkiemelkedőbb ukránok 

közé. […] Sztepan Banderánál (5.) ugyanakkor növekvő népszerűséget tapasztalhatunk. A XX. századi ukrán nacionalista 

mozgalom egyesek által ellentmondásosnak tartott alakja 2012-ben 4,3%-os eredményt ért el, amely 2015-re igen jelentős 

mértékben, 8,3%-ra javult. Népszerűségének növekedése azóta is töretlen, jelenleg 12,8%-on áll…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk > 

Újabb négy vetélkedőt tartott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

 
A Margittai Antal biológia-, a Szent-Györgyi Albert kémia-, az informatika-, valamint a történelemvetélkedővel folytatódott a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tantárgyi versenyeinek második fordulója a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) bázisán október 15-én.  […] A második forduló első alkalmára október 1-jén került sor, amikor is a 

Drávai Gizella nyelvhasználati versenyt, a Győrffy István fizikaversenyt, természetrajz- és földrajzversenyt, valamint az angol és 

német idegennyelv-versenyt rendezték meg. Ezt követően október 8-án valósultak meg az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati, a 

Karádi László helyesírási, az ukránnyelv- és irodalomverseny, valamint a Terebesi Viktor és Geőcze Zoárd nevét viselő 

matematikaversenyek. Október 15-én, a tantárgyi vetélkedők harmadik, egyben utolsó alkalmával pedig a Margittai Antal biológia-

,a Szent-Györgyi Albert kémia-, az informatika-, valamint a történelemvetélkedők zajlottak…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk 

> 

120 éves a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 

 
A magyar tannyelvű Beregszászi Kossuth Lajos Líceum idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A város kiemelkedő, patinás 

oktatási középiskolai intézménye egyik ékköve Beregszásznak. Az intézményt 1902-ben alapították Magyar Királyi Állami Fiú- és 

Leányiskolaként, eleinte elemi, majd általános, 1956-tól pedig már középiskolaként funkcionált. […] Kérdésünkre Zseltvay-Vezsdel 

Emese, a líceum igazgatója elmondta: Az országban jelenleg kialakult helyzetből adódóan az iskolában nem szerveztek születésnapi 

ünnepséget […] ám különböző kiemelt napokat tartottak: volt 120 perc foci, 120 perc vers, valamint 120 rajz is készült a 120 éves 

fennállást méltatva…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Videó: A Clevelandi Magyar Iskola új tanévet nyitott 

Szeptember végén nyílt ki a Clevelandi Magyar Iskola kapuja. A 2022-2023-as tanév programjáról, a tantestületről, diáklétszámról 

és a tervezett foglalkozásokról kérdezte Szentkirályi Judit igazgatónőt Erdélyi Áron Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjas. 

[...] Az igazgatónő már a beszélgetés legelején kifejezte örömét az iránt, hogy vannak visszatérő tanárok mellett, a KCSP 

ösztöndíjasok személyében vannak új pedagógusaik is. [...] Idén 56 diákkal indult a tanév, ami szintén örömre ad okot, hiszen 

meghaladta a tavalyi létszámot. [...] A tanulók 90 százaléka cserkész, a cserkészeten belüli táborokon, kirándulásokon ők is részt 

vesznek...” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://karpataljalap.net/2022/10/19/felmeres-tarasz-sevcsenko-legkiemelkedobb-ukran-szemelyiseg-zelenszkij-es-bandera-az
https://karpataljalap.net/2022/10/19/felmeres-tarasz-sevcsenko-legkiemelkedobb-ukran-szemelyiseg-zelenszkij-es-bandera-az
https://karpataljalap.net/2022/10/17/ujabb-negy-vetelkedot-tartott-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg
https://karpataljalap.net/2022/10/17/ujabb-negy-vetelkedot-tartott-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg
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