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TudományKöz sorozat: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás 

2022. október 31-én 18.00 órától kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság TudományKöz kerekasztal-sorozatának következő 

rendezvényére, amelynek témája: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 2. A beszélgetőtársak 

Margitházi Beja (Filmtudomány Tanszék, ELTE, Budapest) és Szikszai Mária (Néprajz és Antropológia Tanszék, BBTE, 

Kolozsvár). A beszélgetés házigazdája és moderátora: Virginás Andrea (Média Tanszék, Sapientia EMTE, Kolozsvár). A 

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

Kötet: Nemzetiségi parlamenti képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben 

Az Országház Könyvkiadónál jelent meg a Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az 

utódállamok parlamentjeiben (1869-1918 /1920-1990) c. kötet. […] A tanulmánykötetben a Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézetének munkatársa Fedinec Csilla a két világháború közti valamint a Szovjetunió beli kárpátaljai magyar 

képviseletről, Bárdi Nándor pedig a nagyromániai magyar képviseletről közölt tanulmányokat…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

Könyvismertető: Tudomány – Művészet – Hit – Erkölcs a Kárpát-medencében 

2022 tavaszán a MTA Veszprémi Területi Bizottság és a Kodolányi János Egyetem támogatásával készült a „Tudomány – Művészet 

– Hit – Erkölcs a Kárpát-medencében” című szép kivitelű és igen fontos tanulmánykötet, immár az ötödik „A magyarság megtartó 

ereje” című sorozatban. A Kárpát-medencei magyarság összefogását reprezentáló tanulmánykötet, mely Kováts-Németh Mária, 

Szabó Péter és Lévai Attila szerkesztésében készült. […] A kötetet Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője, az MTKEB tagja 

ajánlja az előszóban, hangsúlyozva a kötet igen nagy és fontos szerepét az értékek és a kultúra közvetítésében. A kötetben a 28 

igényes és nagyon értékes tanulmányt tartalmazó három tematikus egység öleli fel azokat a kérdéseket és kihívásokat, melyek a 

magyarság megmaradását elősegíthetik vagy gátolhatják…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

Podcast: Az Európai Tanács vizsgálata a népcsoporti jogokról 

Az ausztriai kisebbségek jogainak érvényesülését vizsgálja ezen a héten az Európa Tanács küldöttsége. A szakértők október 19-én 

az Őrvidéken jártak, 20-án pedig Bécsben találkoztak népcsoporti képviselőkkel. A konzultáció során a résztvevők felvethették 

azokat a problémákat, témákat, amelyek a joggyakorlást, a többnyelvűség megvalósulását érintették a mindennapokban. Somogyi 

Attila, a Magyar Népcsoporttanács elnöke, aki a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának elnökeként is vett részt a tanácskozáson 

elmondta: Továbbra is csorbát szenved a földrajzinév-használat: előfordul, hogy az utca- vagy dűlőneveket csak viták árán írják ki 

a közterületeken magyar nyelven, sorolta a problémákat Somogyi Attila, aki a Népcsoporttanácsban rendszeresen elhangzó témákat 

is igyekezett felvetni a bizottságnak. Az oktatásról szólva újfent elhangzott az igény a magyar oktatási lehetőségek szélesítésére…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: A bécsi és az ausztriai magyarság ’56-os megemlékezése 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek október 22-én a bécsi magyarok a Collegium Hungaricum 

nagytermében. Az eseményen egy új dombormű felavatására, nagyköveti oklevelek átadására is sor került. A műsort a Sic Transit 

Folk Műhely „Elindultam szép hazámból“ című előadása zárta. […] A grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubját épp 65 

éve, a szabadságharc után Ausztriába menekült fiatalok alapították. […] A Salzburgi Magyar Egyesület ismét megrendezi Határtalan 

– Grenzenlos nevű alkotótáborát, október 16-22. között. Az alkotásokat az október 22-én nyíló kiállításon láthatja majd a 

nagyközönség a salzburgi Domchorsaalban, ahol a „Szabadság Napján“ egy jazz-esten emlékeznek meg az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. […] A ma innsbrucki „Magyarház“-ként ismert épületben találtak szállást 1957 elején a pesti 

forradalom után elmenekült diákok. Október 21-én az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Szövetsége hívott mindenkit, 

hogy közösen emlékezzenek meg 1956 hőseiről és áldozatairól. […] A bécsi Collégium Hungaricum ad helyet az új magyar 

szervezet, az ausztriai EMIT – Európai Magyar Ifjúsági Tanács első rendezvényének. Október 19-én 19 órai kezdettel az ifjúság 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. október 24. 
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https://kab.ro/hirek/hir/tudomanykoz-beszelgetesek-a-tudomanyrol-kollektiv-traumak-kulturalis-feldolgozas-narrativak-mediumok-toposzok-2-1429
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/10/nemzetisegi-parlamenti-kepviselet-kotet
https://www.becsinaplo.eu/604
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3178870/
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HORVÁTORSZÁG 

egy ünnepi programesttel emlékezett meg 1956 örökségéről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

Két újabb, háromnyelvű gyermekkönyvvel és két ötnyelvű hangoskönyvvel bővült az „UMIZ 4 Kids“ sorozata 

Színes programmal egybekötött bemutatóra október 21-én várta az érdeklődőket, szülőket és gyerekeket az UMIZ Többnyelvű 

Óvodapedagógia Bizottsága az alsóőri Kultúrházba. Az UMIZ Magyar Média és Információs Központ 2011 óta foglalkozik 

többnyelvű – német, magyar és horvát nyelvű gyermekkönyvek kiadásával, melyek Dowas Katalin óvónő ötletei és munkája 

nyomán készülnek. […] „Szerintünk ez hozzátartozik a könyvtár profiljához, minden nagyobb könyvtár foglalkozik könyvkiadással 

is – […]  mondta el Kelemen László, az UMIZ intézményvezetője…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) fennállásának 15. évfordulója 

Ünnepi műsorral, valamint a Kárpát-medencei partnerszervezetek vezetői, magyarországi vendégek és a muravidéki kétnyelvű 

intézetek képviselőinek jelenlétében ünnepelte meg a hétvégén a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) fennállásának 15. 

évfordulóját.  Lendván a Magyar Közösség Házában – ahol ez alkalommal megnyílt az egyesület új irodája – aláírták a Soproni 

Egyetem és az MPE együttműködési megállapodását, valamint kerekasztal-beszélgetést is tartottak. A Muravidéki Pedagógusok 

Egyesülete a többi határon túli pedagógiai egyesülethez képest fiatalabb és kisebb, továbbá teljes egészében más körülmények 

között működik, mégis örülünk, hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan jelen vagyunk a Muravidék kétnyelvű nevelési és oktatási 

intézményeinek életében […] mondta köszöntőbeszédében Pisnjak Andrea, az MPE elnöke…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Videó: Magyar állami kitüntetések átadása és 1956 emléke 

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa hétfőn megemlékezést tartott az 1956-os forradalom évfordulója tiszteletére a Magyar 

Közösségi Házban, ahol ünnepélyesen átadták a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket 

Šebjanič Valériának és Göntér Ferencnek. Magyarország elnöke Šebjanič Valériát, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola 

igazgatóját a muravidéki magyar kultúra ápolása és a kétnyelvű oktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért 

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki.  Göntér Ferenc okleveles villamosmérnök pedig Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést 

vett át a muravidéki magyar érdekképviselet alaprendszerének létrehozásánál vállalt szerepe, valamint közösségfejlesztő és 

sportépítő munkája, különösen a magyar lovassport muravidéki újjáélesztése terén meghatározó tevékenysége elismeréseként. […] 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc megünneplésére gyűlt össze a muravidéki magyar közösség péntek este a lendvai 

zsinagógában…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Múltidéző: Dobronaki és lendvai történetek a magyar időkből 

A Dobronakról származó, élete jelentős részét Ptujban élő Göncz Jánosnak és a Kapcán született, zömében Lendván élő Lebár 

Károlynak a visszaemlékezéseit eleveníti fel Szabó Márk, és Göncz László, az MTA köztestületének külső tagja. [...] Ezúttal is 

túlnyomórészt a második világháborúval összefüggő eseményekre és élményekre összpontosítunk. Akiknek élményeit ezúttal 

felidézzük, olyan személyek, akik még néhány hete, illetve egy-két hónapja közöttünk éltek. A közelmúltban azonban sajnos 

eltávoztak az élők sorából, így e műsorral tisztelgünk az emlékük előtt.…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

  

99. ülését tartotta meg a zágrábi Kisebbségi Tanács 

Október 13-án tartotta meg soros ülését Aleksandar Tolnauer elnökletével a zágrábi Kisebbségi Tanács, ahol a Horvát Rádió és 

Televízió azon beszámolója volt napirenden, amely a kisebbségek tájékoztatását célzó saját műsoraival foglalkozik. A zágrábi 

ülésen megállapították, hogy a 2021-es évben összesen 5180 perc és 15 másodpercnyi műsoridőt szenteltek a „nemzeti kisebbségek 

témájának”, ami a teljes programidő mindössze 0,99%-át teszi ki. A tanács elnöke elmondta, hogy ez a 2020-as évhez képest 5,3%-

os csökkenést jelent. […] 2011-ben az ország összlakosságának 7,47%-át tették ki a nemzeti kisebbségek, ez a 2021-es adatok 

alapján már csak 6,2 százalék…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Az egymás mellett élő nemzeti kisebbségek és népek gazdag hagyományait mutatták be 

„Mutassuk meg a kisebbségi kultúrák gazdagságát“ címmel szervezett rendezvényt a Nagypiszanicai Magyarok Közössége, ahol a 

magyaron kívül a szerb, a cseh és a helyi horvát népszokásokat, hagyományokat ismerhette meg a közönség…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3179146/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3179231/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3178390/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3179229/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3178380/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3179071/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13162-egy%C3%BCtt-%C3%BCnnepelt-a-k%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-oktat%C3%A1s.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/nincs-hatar-ahol-egy-nyelvet-beszelnek/643831
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13161-magyar-%C3%A1llami-kit%C3%BCntet%C3%A9sek-%C3%A1tad%C3%A1sa.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/1956-emlekere/644721
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/sok-viz-lefolyt-mar-a-muran/dobronaki-es-lendvai-toertenet-80-evvel-ezelottrol/644724
https://kepesujsag.com/fokuszban-a-media-es-a-nepszamlalas-99-uleset-tartotta-meg-a-zagrabi-kisebbsegi-tanacs/
https://kepesujsag.com/az-egymas-mellett-elo-nemzeti-kisebbsegek-es-nepek-gazdag-hagyomanyait-mutattak-be/
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Kopácson tartotta az első fogadónapot a Pető Intézet 

Horvátországban is megkezdte munkáját a budapesti Pető Intézet; a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban tartották az első 

tanácsadást és felméréseket a központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő gyermekek és felnőttek számára, akikkel jövő év elején 

kezdik meg a rehabilitációs munkát…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Liszt Ferenc emlékünnepet tartottak a Selye János Egyetemen 

A komáromi Selye János Egyetem, valamint a Liszt Intézet Pozsony 2022. október 20-án Magyar és Európai címen kiállítással 

egybekötött megemlékezést tartott Liszt Ferenc születésének 211. évfordulója alkalmából. A rendezvényre az egyetem Konferencia-

központjának dísztermében került sor, melynek közönségét többségében egyetemi hallgatók és zenei szakemberek tették ki. [...] A 

jelenlévőket Bukor József, az MTA köztestületének külső tagja, az egyetem általános, tudományos és kutatási rektorhelyettese 

üdvözölte. [...] Venyercsan Pál, a Liszt Intézet Pozsony igazgatója ünnepi köszöntőjében több szempontból méltatta a népszerű 

virtuóz muzsikus Liszt Ferenc zenei pályafutását, hangsúlyozva az általa felállított erkölcsi mércét. [...] Csehi Ágota, a Selye János 

Egyetem docense előadásában Liszt Ferencre, elsősorban mint a magyar kultúra és zeneművészet kiemelkedő alakjára, valamint 

pozsonyi kapcsolataira emlékezett, de részletesen szólt a virtuóz zongoraművész életrajzáról, valamint hosszúnak tekinthető zenei 

pályafutásáról is…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Fonomimika pedagógus továbbképzés Rimaszombatban 

2022. október 21-én Rimaszombatban a Csillagházban az alsó tagozatos tanítók és nevelőnők részére szervezett pedagógus-

továbbképzést, melynek témája a fonomimika volt. [...] Az előadó Fenyvesi Margit egyetemi tanár, gyógypedagógus volt, aki a régi 

olvasástanítási hagyományokat átgondolva, átdolgozva visszanyúlt a fonomimikához, bizonyítva annak hatékonyságát. Az előadó 

a DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) kutatásokban is részt vett, amelyben a beszédhanghallás a kilenc alapkészségben 

a legelső helyen szerepel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Rimaszombat, a tolerancia városa című rendezvény 

A Rimaszombat, a tolerancia városa egész napos rendezvénysorozatot azzal a céllal rendezték meg immár második alkalommal, 

hogy ráirányítsák a figyelmet a régióban élő kisebbségek és etnikai csoportok kultúrájára, különös figyelemmel a zsidó, a roma és 

a magyar kisebbségre, valamint szeretnék felhívni a figyelmet a szélsőséges és intoleráns megnyilvánulásokra. [...] Idén a város 

középiskolásai Anna Frank történetének feldolgozását és Török Ferenc 1945 című filmjét nézhették meg, mely Szántó T. Gábor író 

Hazatérés című elbeszélésének filmes feldolgozása. A vetítést követően az íróval beszélgettek a diákok. [...] Hiányoztak az én 

nemzedékem, a holokauszt túlélők gyermekeinek az élményei a magyar irodalomból, mintha megszakadt volna valami, az 

emlékezet, az önreflexió…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Börtön járt a magyar himnuszért 1956-ban Csehszlovákiában 

A szlovákiai magyarok nem kapcsolódtak be az 1956-os magyar forradalomba, ám voltak, akiket így is börtönnel sújtottak, amiért 

kiálltak a forradalmárok mellett. Tóth Borbála hároméves múlt, amikor egy őszi napon eljöttek az édesapjáért a nyitrai rendőrök. 

[...] A koloni Sándor Istvánt kéthónapos letöltendő börtönbüntetésre ítélték, mint kiderült, államellenes tevékenysége miatt. Az volt 

a bűne, hogy a magyarországi forradalmat éltette és a magyar himnuszt énekelte a koloni kocsmában…” Forrás: Napunk.sk: teljes 

cikk > 

  

Tanácskozás az újvidéki Bölcsészettudományi Karon 

Másodízben rendezte meg az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék A minoritás poétikái című tanácskozását október 21-én, 

pénteken a Bölcsészettudományi Karon. Az idei tanácskozásra 8 ország 37 kutatója jelentkezett, jöttek előadók a bécsi, nyitrai, 

kolozsvári, belgrádi, szegedi, budapesti, eszéki, varsói, pécsi, maribori, pozsonyi, veszprémi egyetemekről. Az egész napos 

tanácskozáson az előadók körbejárták a minoritás jelenségeinek különböző aspektusait az elméleti kérdések szempontjából is, és 

számos életmű, író, konkrét irodalmi alkotás esetében is. […] Toldi Éva tanszékvezető, az MTA köztestületének külső tagja 

megnyitó beszédében emlékeztetett, hogy ezen a napon ünnepeljük hagyományosan a Tanszék napját is, hiszen Sinkó Ervin 1959. 

október 21-én tartotta híres székfoglaló beszédét, amelytől az Újvidéki Egyetemen megalapított a Magyar Nyelv és Irodalom 

https://kepesujsag.com/kopacson-tartotta-az-elso-fogadonapot-a-peto-intezet/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2022/10/23/magyar-es-europai-liszt-ferenc-emlekunnepet-tartottak-a-selye-janos-egyetem/
https://felvidek.ma/2022/10/sokszor-keves-a-szo-mutogatni-kell/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3068030/rimaszombat-a-tolerancia-varosa-rendezveny-utan-abban-biznak-a-helyiek-hogy-az-elfogadas-nem-csak-egynapos-jelenseg-lesz/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3070495/borton-jart-a-magyar-himnuszert-a-pogranyi-toth-borbala-mesel-arrol-hogyan-hurcoltak-meg-az-edesapjat-1956-ban/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3070495/borton-jart-a-magyar-himnuszert-a-pogranyi-toth-borbala-mesel-arrol-hogyan-hurcoltak-meg-az-edesapjat-1956-ban/
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Tanszék fennállását számítjuk. […] A tavalyi konferencia anyaga az idei Hungarológiai Közlemények 12. számában jelent meg, 

ugyanígy az idei tanácskozás anyaga a jövő évi 1 –2. számban fog megjelenni…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A Ne lőj a fecskére! bemutatója hétfőn a Kosztolányi Dezső Színházban 

Zalán Tibor Ne lőj a fecskére! című művének átirata kerül terítékre […] a Kosztolányi Dezső Színház legújabb előadásában, amit 

október 24-én, hétfő este mutatnak be. Zalán Tibor József Attila-díjas magyar költő, író, drámaíró művét Hernyák György 

rendezésében láthatja a közönség. Érdekesség, hogy a rendező és író személyesen is ismeri egymást. Az előadás promóciós 

sajtótájékoztatóján Hernyák György elmondta, hogy egy egyfelvonásos műről van szó. Első olvasásra maga is azt hitte, hogy 

abszurd dráma, azután azonban rájött, hogy nem az. A darab egy picit reálisabb, hiszen az a világ, ami minket körülvesz, eléggé 

abszurd…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Gyarapszik a szalakóta populáció Vajdaságban 

A feltűnő, élénk kék tollazattal rendelkező szalakóta egykor elterjedt faj volt Vajdaságban, viszont az 1970-es évektől intenzív 

csökkenés volt tapasztalható a populáción belül, a kétezres évekre már kétséges volt, hogy megmarad-e mint költőfaj vidékünkön, 

ugyanis húsz pár alá esett a számuk. A Riparia Természetbarátok Egyesületének a Palics-Ludas Közvállalattal együttműködve 

sikerült megőrizni a szalakóták fennmaradását és újbóli elterjedését Vajdaságban. Már több mint kétezer szalakótaodút helyeztek 

ki. […] Szombaton a Szalakótavédelmi program húszéves fennállást ünnepelték. A konferencián a program résztvevői az elmúlt 

évek kutatásait és tapasztalataikat mutatták be a madárfajról…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

1956-ra emlékeztek a Vajdaság számos pontján 

Az 1956-os forradalomra emlékeztek szombaton este Horgoson. 1956-ban a magyar forradalom letörése után megindult a 

menekülthullám. A hazájuk elhagyására kényszerülő tömegek egy jelentős része Horgos környékén lépte át a határt. A 

megemlékezésen Danyi Bernadett történészt idézte fel a forradalom utáni napokat. […] Határon innen címmel tartotta meg szombat 

este a Vajdasági Magyar Szövetség 1956-os megemlékezését Szabadkán a Jadran színpadon a forradalom kitörésének 66. 

évfordulóján. […] Az 1956-os eseményekre emlékeztek Muzslyán. […] Rajki Mártonnak, a magyar forradalom zentai származású 

mártírjának az emlékére elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek meg Zentán. […] A nemzeti ünnep alkalmából 

Bajmokon megkoszorúzták az 56-os emléktáblát, majd […] Halász Tibor történész,  levéltáros a megemlékezés keretében rövid 

előadást tartott a település érintettségéről az 56-os események kapcsán. […] Palicson is megkoszorúzták az 56-os emlékművet. […] 

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Torontálvásárhelyen. […] A Szamárköhögés című filmet vetítették a szabadkai 

VM4K-ban, az 1956-os forradalomra emlékezve…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

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

Kúlán bemutatták a Hét Nap kiadványait 

Kúlán, a Népkör MMK kistermében mutatták be Dudás Károly író, újságíró, a Hét Nap volt főszerkesztője Magyar utak című 

legújabb könyvét, mely a Hét Nap fennállásának 75. évfordulója alkalmából jelent meg. A sorrendben 11. könyvéről szólva Dudás  

Károly többek között elmondta, a kúlai könyvbemutató számára különösen fontos, hiszen annak idején a Hét Nap főszerkesztőjeként 

az itteni barátokkal és a kúlai magyarokkal összekapaszkodva a legnehezebb időszakban sikeresen kiálltak a Népkör 

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

 

Elfogadták a Románia schengeni csatlakozását támogató határozatot 

Elfogadta az Európai Parlament a Románia és Bulgária haladéktalan schengeni csatlakozását támogató, nem kötelező jogi erejű 

határozatot. Nicolae Ciucă kormányfő szerint az Európai Parlament határozata megerősíti, hogy Románia schengeni csatlakozással 

kapcsolatos elvárásai jogosak és legitimek. […] Ez mindkét tagállam számára a személyforgalom ellenőrzésének megszüntetését 

jelentené a belső határokon 2023 első felétől…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

A Fogarasi-havasokban élő kölöntesügér megmentésén dolgoznak 

Jó hírekről számolt be az Alex Găvan Alapítvány, mely a kölöntesügér vagy pataksügér (Romanichthys valsanicola) megmentését 

tűzte ki célul egyik projektjében. Egy alapos felmérés során „rekordszámú” egyedet, 58 példányt találtak a Fogarasi-havasokban, a 

https://www.vajma.info/cikk/tudomany/7285/Tanacskozas-az-ujvideki-Bolcseszettudomanyi-Karon-A-minoritas-poetikai-II_.html
https://szmsz.press/2022/10/19/nepiesch-tragifarce-a-kosztolanyi-szinhazban/
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/gyarapszik-szalakota-populacio-vajdasagban#cikk-gallery
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27979/1956-ra-emlekeztek-Horgoson.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27978/Szabadkan-emlekezett-a-VMSZ-Magyarul-nezzuk-a-vilagot.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27977/Az-1956-os-esemenyekre-emlekeztek-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27971/Zentai-megemlekezes-56-rol-Nincs-hatalmasabb-ero-mint-a-szabadsag-utani-vagy.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bajmokon-befogadtak-menekulteket-1956-ban
https://www.hetnap.rs/cikk/Palicson-megkoszoruztak-az-56-os-emlekmuvet-41445.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/forradalom-es-szabadsagharc-hoseire-emlekeztek-torontalvasarhelyen
https://www.magyarszo.rs/hu/5064/kultura/274211/Amikor-minden-felfordul-szabadkai-VM4K-magyar-filmek.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5064/vajdasag/274189/Egys%C3%A9gesen-egy-ir%C3%A1nyba-tudunk-menni-k%C3%BAla-H%C3%A9t-Nap.htm
https://www.3szek.ro/load/cikk/153480/elfogadtak-a-romania-schengeni-csatlakozasat-tamogato-hatarozatot
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Vâlsan folyóban. […] Ez az egyetlen hely a bolygón, ahol ez a faj, amelyet élő kövületnek tartanak, és egyes becslések szerint az 

utolsó dinoszauruszokkal egyidős, máig fennmaradt…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Ismertető: Megjelent Dancs Árpád Az én színházam második kötete 

Megjelent Dancs Árpád könyvének második kötete, amely a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház 1978 és 1989 közötti viharos 

időszakát taglalja a tőle megszokott alapossággal, számos felkutatott dokumentumot és fényképet megosztva e munkában. A szerző 

rátapintott a lényegre: a huszonnegyedik órában vagyunk, színházunk szemtanúi egyre fogynak, ideje gátat vetni a felejtésnek, fel 

kell mutatni azokat a színészegyéniségeket, akik alakították városunk kulturális-közösségi életét. Kovács Levente szavaival élve: 

„A városlakók tudták, kik a színészek, felnéztek rájuk, utánuk fordultak az utcán, csodálták öltözködésüket, tartásukat. A Színész 

és Színésznő valaki volt a város életében…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Roma konferencia Sepsiszentgyörgyön 

A valós problémák feltárására, a közös megoldáskeresésre, az együttműködés lehetőségére és a párbeszédre, de a jó példák és 

működő programok bemutatására egyaránt lehetőséget biztosított az a roma konferencia, melyet első ízben szervezett 

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Roma Testvériség Egyesület (ERTE), valamint az RMDSZ háromszéki szervezete pénteken. A Bod 

Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében térségünk roma közösségeinek képviselői, a romaságnál tevékenykedő civil 

szervezetek munkatársai, szakemberek és intézményvezetők járták körül a romakérdést…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Erdély szerte megemlékeztek a forradalomról 

A vasárnap délelőtt a sétatéri ‘56-os emlékműnél, majd a kolozsvár-belvárosi unitárius templomban tartott ünnepségen emlékeztek 

a forradalomra. […] 1956-os ünnepség Kézdivásárhelyen. […] Egész napos programsorozattal emlékeztek az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc évfordulójára vasárnap Csíkszeredában. […] Kovásznán a központi parkban, az ’56-os kopjafás 

emlékműnél számos érdeklődő jelenlétében emlékeztek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. […] A Nagyvárad-réti 

református templomban a hagyományokhoz híven október 23-án megemlékeztek az 1956-os magyar forradalom hőseiről.  […] 

Barót is megemlékezést tartottak. […] Vándorkiállítás nyílt az 1956-os forradalom erdélyi vonatkozásairól Kolozsváron a Főtér 23. 

szám alatt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 >  teljes cikk 

7 > 

Riport: Káposztasavanyítás 300 éves titok alapján Gyergyón 

A szárhegyi káposzta az a növény, aminek az ízét már 300 évvel ezelőtt is ismerték és szerették. Levelei zamatosak, áttetszők, 

porhanyósak, főként azért, mert a Gyergyói-medence ködje jó hatással van a fejlődésükre. Illetve a kertészek elhivatottsága: a 

gyergyószárhegyiek évszázadok óta ugyanazt és ugyanúgy termesztik földjeiken, átörökítve a családi recepteket és a lelkesedést. 

Ma már a szárhegyi káposzta Romániában levédett márkanév, a káposztasavanyítás pedig „tudomány”, amihez nem szükséges 

egyéb, mint káposzta, egy jó hordó, víz, só, torma, kapor, csombor és elhivatott gazdasszony vagy gazdaember, aki naponta többször 

„babusgatja”, míg megsavanyodik. Hogy miként? Erről faggattuk Lukács Géza mezőgazdászt, aki „másodállásban” a káposztafejek 

és Székelyföld fényképészeként tevékenykedik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Riport: Hogyan lehet lemondani az ukrán állampolgárságról, s miként nyerhető az el? 

 
Az ukrán állampolgárság megszüntetése általában hosszadalmas és nem a legegyszerűbb procedúra, éppen ezért sokan nem is 

vállalkoznak rá, hacsak nem feltétlenül szükséges. Megpróbáltunk utánajárni a kérdés jogszabályi hátterének, összefoglaltuk az 

állampolgárságról való lemondás eljárási rendjét. […] Ukrajnában folytatódik a mozgósítás…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Az ’56-os hősökre emlékeztek Kijevben és Kárpátalján 

 
Ukrajna fővárosában is megemlékeztek az 1956-os forradalom kitöréséről, tisztelegtek a magyar szabadság hőseinek nagysága előtt. 

[…] Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség közösen, koszorúzással emlékezett meg Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

66. évfordulójáról. […] Csendes koszorúzással méltatták Beregszászban az ’56-os hősöket…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > teljes cikk 3 > 
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A 170 éve született Nedeczey Jánosnak avattak emléktáblát Munkácson 

 
Munkács város egykori polgármesterének, a város díszpolgárának avattak emléktáblát a Latorca-parti városban. A KMKSZ 

Munkácsi Alapszervezete által készíttetett és felállított emléktáblát a Nedeczey Jánosról elnevezett belvárosi utca elején, egy épület 

külső falán helyezték el, amelyet szerény ünnepség keretében lepleztek le október 23-án, Nedeczey János születésének 170. 

évfordulóján. A gránittáblán az 1852-ben született Nedeczey János portréja látható, aki 1892 és 1906 között a Magyar Országgyűlés 

képviselője, 1902-től Munkács díszpolgára, majd 1931-től a város polgármestere is volt…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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