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A 2022. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepsége 

2022. november 03. 10.00-14.00 óra között kerül sor a 2022. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepségére, 

mely ugyan zárkörű, ám az MTA YouTube-csatornáján élőben követhető. […] Az elnöki köszöntőket követő tudományos előadás 

témája: A tudások feszültségei a megismerő emberben: a modern pszichológia hozzászólása a tudományos világnézet vitáihoz, 

melyet Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, az MTA rendes tagja tart. […] Tudomány: út a világ megismeréséhez – így szól az MTÜ 

idei mottója. Az előadás amellett érvel, hogy ennek fontos feltétele az is, hogy az ember saját gondolkodását is tudományosan 

elemezze. Mindennapjainkban sokszor látjuk, hogy az emberek elveszítik az észszerűség fonalát, önmagába zárt világuk 

meggyőződéseit ismételgetik, átlépve a tények és a más vélemények korlátait. […] Az eseményen kerül sor a 2022. évi Eötvös 

József-koszorúk, valamint az MTA 2022. évi tudományos díjainak átadására is…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Magyar Tudomány Ünnepe Kárpátalján 

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT), illetve a kárpátaljai magyar tudományosság a hagyományokhoz híven idén is 

részt vesz a MTÜ méltó megünneplésében. Az alábbiakban a KMAT közreműködésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán megrendezésre kerülő eseményekről kaphatnak rövid előzetes tájékoztatást. […] Az ez évi tudományünnep 

rendezvényeinek témái között előtérbe kerülnek többek között a megújuló energiaforrásokkal, a biodiverzitás csökkenésének 

hatásaival, valamint az ukrajnai háború következtében kialakult, számos területet érintő válsággal kapcsolatos kérdések…” Forrás: 

KMAT.ua: teljes cikk > 

Kötet: Az ókortól a digitális képfeldolgozásig 

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Tudományos Fórum című programsorozata keretében 2022. október 27-én, csütörtökön 18 

órai kezdettel bemutatják Lukity Tibor rendes egyetemi tanár, a VMAT alelnöke és Tamara Kopanja PhD hallgató új kötetét, 

melynek témája a variációszámítás a képfeldolgozásban. A kötetbemutatóra az újvidéki Tudósklubban, a Vojvode Mišića 1., udvari 

szárny, 4. emeletén kerül sor. A rendezvény minden érdeklődő előtt nyitott…” Forrás: VMAT.rs: teljes cikk > 

MTÜ Kötetbemutató: Mark Krenn Fényképek Domonkosfáról 1900-1980 

2022. október 29-én 18.00 és 21.00 óra között kerül sor a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Nemzetiségi Kutatóintézet – 

Lendvai kutatócsoportjának és Šalovci község szervezésében Mark Krenn kötetének bemutatójára. A teljesen kétnyelvű, magyar-

szlovén kötet a muravidéki Domonkosfa település 20. századi történelmét dolgozza fel fényképek segítségével. A szerző 16 

fejezeten keresztül mutatja be a falu, illetve a domonkosfai emberek „képes” mindennapjait. […] A kötetbemutató helyszíne a 

Domonkosfai Porta Szlovénia, Domanjševci 41…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTÜ Konferencia: Paradigmaváltás az oktatásban és a tudományban 

2022. november 03. 09.00 óra és 2022. november 04. 12.00 óra között kerül sor az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karának (24000 Szabadka, Strossmayer utca 11.) évente megrendezésre kerülő konferenciájára. […] Az idei évi 

konferencia is tagolt lesz, de egységes tematikájú, melynek keretében alkalom adódik különböző szempontok szerint elemezni, 

vizsgálni a paradigmaváltás témáját…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTÜ Előadás: Az orosz-ukrán háború és a kárpátaljai magyarok 

2022. november 03. 18.00-20.00 óra között kerül sor a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet és a Nemzetiségi Kutatóintézet – Lendvai kutatócsoportja által szervezett előadásra, amelyet Fedinec Csilla, a 

budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának tart meg a Bánffy Központban, s szlovéniai 

Lendaván (Fő utca 32.). A kutató előadása tematikailag összhangban van az ez évi tudományünnepi rendezvények témainak 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. október 27. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-03-a-2022-evi-magyar-tudomany-unnepe-rendezvenysorozat-nyitounnepsege-4590
https://kmat.uz.ua/2022/10/25/a-magyar-tudomany-unnepe-karpataljan/
https://vmat.rs/2022/10/25/az-okortol-a-digitalis-kepfeldolgozasig/
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-29-mark-krenn-fenykepek-domonkosfarol-1900-1980-fotografije-o-domanjsevcih-1900-1980-4568
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-03-paradigmavaltas-az-oktatasban-es-a-tudomanyban-4582
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egyikével, nevezetesen az ukrajnai háborúval. A szakértő ugyanis az orosz-ukrán háborúról és a kárpátaljai magyarokról fog 

előadni…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Köszönő oklevél Kastori Rudolfnak 

A Szerb Növényélettani Társaság fennállásának 50 jubileuma alkalmából 2022. októberében köszönő oklevelet adományozott 

Kastori Rudolf akadémikusnak, az MTA külső tagjának, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagjának a Társaság 

fejlesztéséhez való kivételes hozzájárulásáért…” Forrás: VMAT.rs: teljes cikk > 

 

Választások 2022: 4,4 millió szavazót várnak az urnákhoz 

Október 29-én összevont helyhatósági és megyei választásokat tartanak Szlovákiában. A belügyminisztérium felhívja a választók 

figyelmét arra, hogy a szakadt, átfirkált, bekoszított szavazólap is érvényes lehet, épp csak egyértelműnek kell lennie, hogy az 

urnához járuló polgár miként választott. [...] Szombaton az összevont helyhatósági és megyei választások alkalmával nagyjából 4,41 

millió választójogú állampolgárt várnak a szavazóurnákhoz. Közülük 140 ezer személy most először szavazhat…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Kihelyezték Szlovákia első kétnyelvű közúti irányjelző tábláját 

Kihelyezték Szlovákia első kétnyelvű közúti irányjelző tábláját. [...] Horony Ákos jogász, önkormányzati képviselő, a 

táblatörvények szakértője elmondta, a szerdahelyi táblaállítás egy hosszú és bonyolult szakasz lezárása. Az aktuális esemény 

jelentősége abban áll, hogy ez az első, hivatalos kétnyelvű irányjelző tábla. Horony azt is elmondta, a két Dunaszerdahelyhez közeli 

településre irányító jelzőtáblát a város készítette, mivel kihelyezésére városi fenntartású út mellett került sor. A tábla elkészítése, 

formája és kihelyezése a jelenleg hatályos törvényeknek teljes mértékben megfelel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kétnyelvűsítik a lévai kórházat 

Az Agel által működtetett lévai kórház hamarosan „megtanul magyarul,“ jelentette be Gyimesi György (OĽaNO) és Ján Belanský, 

az intézmény igazgatója. [...] „Léván ugyan csak 10 százalék alatti a magyarság aránya, ami nem éri el a 15 százalékos 

nyelvhasználati küszöböt, ugyanakkor a Lévai járásban sok magyar él. [...] A Körkép.sk kérdésére Ján Belanský elmondta, hogy a 

már „kétnyelvűen kommunikáló“ komáromi kórházzal kapcsolatos visszajelzések kizárólag pozitívak, aminek ők is nagyon örülnek. 

[...] A felvidéken jelenleg a királyhelmeci, a rimaszombati és a komáromi kórház kétnyelvű…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Átadták a komáromi Szinnyei József Könyvtár felújított főépületét 

A komáromi Szinnyei József Könyvtár központi épülete csaknem két év után nyitja meg újra kapuit az olvasók előtt. Nyitra megye 

az elmúlt években mintegy 900 ezer eurót fektetett az intézménybe. Az ünnepélyes átadón Fabó Mária igazgató emlékeztetett, 

intézményük gyakorlatilag 191 éves, hiszen elődjüket a Komárom Megyei Könyvtárat 1831-ben alapították. [...] Az ünnepi 

beszédeket követően ismét Bandor Éva lépett a színre, aki Örkény István Megveszem a könyvem groteszkbe hajló anekdotáját adta 

elő, óriási sikerrel. [...] Szó esett még az 1959-ben alapított HELIOS fotóklubról, a csoport alkotásaiból nagyon gazdag, értékes, 

szép kiállítás nyílott a könyvtár emeleti előterében…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Előadás: Régészeti kutatások Kőhídgyarmaton 

Az Alsó-Garam menti Kőhídgyarmaton már 2017-től folytak kutatások. Előbb a Szent Móric védőszent nevét viselő katolikus 

templomban, ez év nyarán pedig az egykor a faluhoz tartozó Kistata településen (ma már nincs meg), ahol ma a faluszéli régi temető 

van. A kutatások a Barsi Múzeum szakemberei és Paterka Pál régész, a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársának 

vezetésével zajlottak. [...] A kutatás témája, célja szakrális jellegű Árpád-kori templomok, monostorok, kolostorok, sírhelyek 

feltárása. Mindezekről a kutatásokról, eredményekről tartott előadást Paterka Pál Kőhídgyarmaton…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Múltidéző: Mit keres egy római istenség a zselízi Szent Jakab-templomban? 

Hogy szentek, egyházi személyek és kegytárgyak vannak a keresztény, katolikus templomokban, az egészen természetes, de hogy 

egy több ezer éves ókori mitológiai istenség alakja, az nem annyira szokványos. [...] Mathédesz Lajos Római kőemlékek a mai 

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-03-az-orosz-ukran-haboru-es-a-karpataljai-magyarok-4572
https://vmat.rs/2022/10/22/koszono-oklevel-kastori-rudolfnak/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/10/26/valasztasok-a-szettepett-atfirkalt-szavazolap-is-ervenyes-lehet/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/10/26/valasztasok-2022-44-millio-szavazot-varnak-az-urnakhoz/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/10/24/igy-valtozott-a-18-even-feluliek-szama-szlovakiaban-a-ket-nepszamlalas-kozott/
https://ma7.sk/aktualis/kis-lepes-de-tortenelmi-pillanat-kihelyeztek-szlovakia-elso-ketnyelvu-kozuti-iranyjelzo
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/10/26/gyimesi-elintezte-ketnyelvusitik-a-levai-korhazat/
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2022/10/26/atadtak-komaromban-a-felujitott-szinnyei-jozsef-konyvtarat/
https://felvidek.ma/2022/10/regeszeti-kutatasok-kohidgyarmaton/
https://felvidek.ma/2022/10/regeszeti-kutatasok-kohidgyarmaton/
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Szlovákia területén (2014) tanulmánya szerint a mai Szlovákia területéről napjainkig 30 lelőhelyről 212 római kőemlék ismert. A 

középkor és az újkor folyamán római kőemlékeket nagy előszeretettel felhasználtak templomok és szakrális épületekbe, mint építési 

anyagot…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: A Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba ez évben sok egyetemista jelentkezett 

Gondolatműhely – így nevezik a hallgatók a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumot, ahová idén minden eddiginél több egyetemista 

jelentkezett. A bentlakásos intézményt 2016-ban azzal a céllal alapították, hogy művelt fiatalokat adjon a felvidéki magyarságnak. 

[...] A szakkolégiumban az idén csaknem 30 hallgatóval zajlik a közös munka…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Videó: 20 éves a tartományi ombudsman intézménye 

Húszéves fennállását ünnepli a tartományi ombudsman intézménye. A két évtizedes munkára a Vajdasági Parlamentben tekintettek 

vissza. […] Az ombudsman egy, a végrehajtó hatalomtól független intézmény, amely az emberi jogok betartásával és az esetleges 

sérülések elkerülésével foglalkozik. […] Az ombudsmannak négy helyettese van, akik közül egyet-egyet a nemzeti kisebbségi 

jogok, a gyermekjogok és a nemek közötti egyenlőség területére választanak. Bárki fordulhat az intézményhez, aki úgy érzi, hogy 

valamely közigazgatási szerv cselekedete vagy intézkedése emberi jogot sért. […] Először a svéd parlament vezette be az 

ombudsman intézményét 1809-ben, a végrehajtó hatalom, a király és a kormány ellenőrzése céljából…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk 

> 

Szabadka támogatja a műszaki hiányszakmákat tanuló középiskolásokat 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 30 hároméves középiskolába iratkozó elsős diák kapott ösztöndíjat. Többek között 

bútorkészítőnek, kárpitosnak, asztalosnak, kőművesnek, villanyszerelőnek, lakatosnak, hegesztőnek vagy gépjárművezetőnek 

tanuló elsős középiskolás részesül az elkövetkező 10 hónapban Szabadka Város ösztöndíjában. […] Három millió dinár értékben 

felújított, modernizált és felszerelt tanteremmel segíti a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolát az Erdsoft vállalat. Az információs 

technológiák fejlesztésével foglalkozó cég ezzel a beruházásával is arra szeretné ösztönözni a programozónak tanuló fiatalokat, 

hogy tanulmányaik végeztével itthon próbáljanak meg érvényesülni. […] Intézményünk műszaki szakembereket képez. Legtöbb az 

informatikus, de vannak még villamosmérnök, gépészmérnök, mechatronikamérnök, illetve mérnöki menedzsment szakok is 

mondta Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Délvidéki Magyar Színjátszás Napja huszadszor 

Szombaton immár huszadszor emlékeznek meg a Délvidéki Magyar Színjátszás Napjáról. 1945. október 29-én mutatták be Balázs 

Béla: Boszorkánytánc című darabját Pataki László, a színház alapítójának rendezésében, s tulajdonképpen ezzel az előadással 

avatták fel a Népszínházat. 2001 óta emlékeznek meg a napról, amely utána a Délvidéki Magyar Színjátszás Napja lett hivatalosan 

is. Minden évben számos kísérőrendezvény gazdagítja a programot, amelynek fő eseménye a gálaest…” Forrás: Vajma.info: teljes 

cikk > 

Színház: Nemzeti és személyes tragédiák a Sors-kanyarban   

A budapesti székhelyű Udvari Kamaraszínház produkciója a Sors-kanyar című előadás, amely főleg vajdasági művészek 

közreműködésével készült Kálló Béla rendezésében. A Don-kanyar katonáinak tragédiájáról szól a zenés, táncos darab, amit a két 

főszereplő, Dajka Margit színművész és férje, Lajtos Árpád pancsovai származású katonatiszt elbeszéléseiből ismerünk meg. Az 

előadás bemutatója egy éve volt, s azóta csak néhány helyen játszották, legutóbb Bácsfeketehegyen és Horgoson. […]Elsőként 

Patyerek Csaba koreográfust, majd Stelly Zsófia színművészt kérdeztük az előadásról…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Megemlékezés: 80 éve született Cs. Simon István, szociográfus 

Cs. Simon István (1942—2007) költő, szociográfus, újságíró, a bánsági táj kiváló ismerője és krónikása október 19-én lett volna 

nyolcvanéves. Ebből az alkalomból bensőséges és méltóságteljes összejövetelt szervezett a Csóka Művelődési és Oktatási Központ. 

[…] A Városi Könyvtárban egybegyűltek nemcsak a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület első elnökére, a Magyar 

Szó újságírójára, a Hét Nap Bánáti Újság mellékletének egyik alapítójára és munkatársára, számos könyv szerzőjére, hanem a barátra 

is emlékeztek…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2022/10/mit-keres-egy-romai-istenseg-a-zselizi-szent-jakab-templomban/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-pozsonyi-magyar-szakkollegiumba-meg-soha-ilyen-sok-egyetemista-nem
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/20-%C3%A9ves-a-tartom%C3%A1nyi-ombudsman-int%C3%A9zm%C3%A9nye_1385533.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/20-%C3%A9ves-a-tartom%C3%A1nyi-ombudsman-int%C3%A9zm%C3%A9nye_1385533.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadka-tamogatja-muszaki-hianyszakmakat-tanulo-kozepiskolasokat
https://www.hetnap.rs/cikk/Modern-tanteremmel-a-fiatalok-itthon-tartasaert-41413.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15454/A-Delvideki-Magyar-Szinjatszas-Napja-huszadszor.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15454/A-Delvideki-Magyar-Szinjatszas-Napja-huszadszor.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15456/Nemzeti-es-szemelyes-tragediak-a-Sors-kanyarban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/cs-simon-istvanra-emlekeztek-csokan-0
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Előadás: Fontos tudnivalók az egészségünkről 

A kúlai Népkör MMK kistermében október 20-án egészségügyi előadást tartottak. Az előadók Bajai Bálint Csilla sürgősségi 

szakorvos és Kátai Karolina általános orvos a pajzsmirigy alulműködéséről, túlműködéséről, tüneteiről, kezeléséről és a 

csontritkulás tüneteiről, kezeléséről tartottak előadást, ezt követően pedig elbeszélgettek a jelenlevőkkel…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

Elrajtolt a Vajdasági Mentorprogram harmadik évada 

77 mentorált vállalkozó és 27 mentor kezdte meg a közös munkát a Vajdasági Mentorprogram harmadik évadában Zentán. A 

májusig tartó programban idén lehetőség nyílt arra, hogy már az előző évadokban mentoráltként résztvevők idén újra a program 

részesei lehessenek. A korábban mentoráltak most mentorként is visszatérhettek. […] A mentorprogram a magyarországi Design 

Terminál szakmai segédletével valósul meg…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

A magyar közösség önrendelkezési igényét megfogalmazó Kolozsvári nyilatkozat nem veszített aktualitásából  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kiáll a Kolozsvári nyilatkozatban foglaltak mellett, és úgy értékeli, hogy az erdélyi 

magyar közösség önrendelkezési igényét elsőként megfogalmazó dokumentum tartalma semmit sem veszített aktualitásából – 

közölte a szervezet a 30 évvel ezelőtt elfogadott nyilatkozatról szerdai állásfoglalásában. […] Mint ismeretes, az RMDSZ 

küldötteinek országos tanácsa (KOT) 1992. október 25-én Kolozsváron fogadott el nyilatkozatot a nemzeti kérdésről. Az RMDSZ 

ebben leszögezte, hogy „a romániai magyarság politikai alanyként államalkotó tényező, s mint ilyen, a román nemzet egyenjogú 

társa”, és kinyilvánította, hogy „a belső önrendelkezés útján” kíván haladni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Riport: Az összeomlás fenyegeti a vezető nélkül maradt kézdivásárhelyi színházat 

Lemondott a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum művészeti igazgatói tisztségéből Kolcsár József színész, rendező, aki a tizenkét éves 

fennállása alatt egyben tartotta a kézdivásárhelyi színházat. A közkedvelt igazgató távozása intő jele volt annak, hogy a jelenlegi 

helyzet tarthatatlan, mert a tartalékaik fogynak, bevételeik és nézőszámuk megcsappant, helyzetük pedig már régóta labilis…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Szabó W. Péter, MI kutató 

Idén Csíkszereda ad otthont a 8. Digitális Székelyföld Konferenciának, ahol ritkaságnak számító kiállítás is lesz: olyan festményeket 

mutatnak meg az érdeklődőknek, amelyeket mesterséges intelligencia (MI) állított elő. […] Az MI kiállítások nemzetközi szinten 

is ritkaságnak számítanak, de ez csak idő kérdése” – fejtette ki a marosvásárhelyi Szabó W. Péter MI kutató, a Tengr.ai platform 

megalkotója, aki Túros Eszter csíkszeredai művészettörténész közreműködésével többek között Nagy Imre, csíkzsögödi származású 

festőművész munkásságát “tanította meg” az MI-nak. A kiállításra öt különböző témakört dolgoztak fel a mesterséges intelligencia 

kapacitását kihasználva: Erdély, gyerekjáték, háború, születés és 2084. […] Az egyik legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb 

felhasználási módja, hogy alternatívát ad a stock fotók piacának. […]  Az MI által biztosított képek ebben nagy segítségedre 

lehetnek, mert minden generált kép egyedi és olcsóbban megszerezheted, mintha stock fotós csomagokat vásárolnál” – magyarázta 

a szakértő. […] “Egyébként én hiszek abban, […] hogy 1-2 éven belül eljutunk oda, hogy nem az infósok generálják ezeket a 

képeket, hanem a művészek fogják…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Molnár Via, Kajos Rebeka Dórát, a prevenciós munkacsoport önkéntesei 

A kamaszokat nem csak a nem kívánt terhességek és a nemi betegségek ellen kell felvértezni, hanem a párkapcsolati erőszak ellen 

is. Miközben az amúgy is kezdetleges iskolai szexuális nevelést Romániában és Magyarországon is tovább korlátozták az utóbbi 

időben, a tizenévesek szexualitással, szerelemmel és testképpel kapcsolatos kultúráját erősen befolyásolhatják a környezetükből 

rájuk ömlő információk, többek között az egyre erőszakosabb pornótrendek. […] A módszertanról Molnár Viát, a két egyesület 

prevenciós munkacsoportjának önkéntes koordinátorát és Kajos Rebeka Dórát, a prevenciós munkacsoport önkéntesét kérdeztük, 

akik a kolozsvári Mentés másként pedagógiai konferencián tartottak előadást és műhelyt. […] Minden negyedik gimnazista és licista 

kapott már kéretlenül meztelen fotókat – derül ki a World Vision felméréséből. Ehhez tegyük hozzá azt a hivatalos hozzáállást, 

miszerint 15 éves kor előtt nincs szükség szexuális felvilágosításra az iskolában, és máris kevésbé csodálkozhatunk azon, hogy 

Európa tinédzseranyáinak közel fele Romániában él…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/5068/vajdasag/274510/Fontos-tudnival%C3%B3k-az-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCnkr%C5%91l-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-k%C3%BAlai-N%C3%A9pk%C3%B6r-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/elrajtolt-vajdasagi-mentorprogram-harmadik-evada
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emnt-a-magyar-kozosseg-onrendelkezesi-igenyet-megfogalmazo-kolozsvari-nyilatkozat-semmit-sem-veszitett-aktualitasabol
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/18/kezdivasarhelyi-szinhaz-lemondas-udvarter-teatrum-csod
https://transtelex.ro/penzcsinalok/2022/10/27/digitalis-szekelyfold-konferencia-csikszereda-ai-art-muveszet-diffuzios-modell-kiallitas
https://transtelex.ro/kozelet/2022/10/26/eroszakmegelozes-szexualis-neveles-kamaszok
http://szabadsag.ro/-/tobb-diak-tudja-mint-felnott-ha-nem-akarod-az-nemi-eroszak


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Erdély 14 megyéjéből jelentkeztek az Örökségünk Őrei versenyre 

Az RMDSZ szórvány cselekvési terve részeként elindított, már szerte Erdélyben működő mozgalom az utóbbi évek legsikeresebb, 

ifjúságnak szóló örökségvédelmi kezdeményezése. A verseny idején a diákok kiválasztanak egy-egy műemléket és fél éven 

keresztül az a feladatuk, hogy felfedezzék, másokkal is megismertessék azokat. […] Az a célunk, hogy a diákok folytassák majd az 

itt elkezdett munkát és később is jó gazdái, védelmezői legyenek az épített örökségünknek. Úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog” 

– nyilatkozta Hegedüs Csilla, a verseny megálmodója. […] A jelentkezési határidő lezárultával a szervezők boldogan jelentik, hogy 

az eddigi évekhez képest nagyot ugrott a jelentkezők száma, az ország 14 megyéjéből összesen 73 csapat jelentkezett…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Beteltek a helyek Udvarhelyszék első Waldorf-iskolájában 

Már a következő tanévre is beteltek a helyek a 2019-ben létesült székely lengyelfalvi Waldorf-iskolában, így teljes lesz az ottani 

elemi oktatás. Az intézménynél folyamatos a bővülés, már egy új létesítményt is sikerült építeni, és egy következőt is terveznek az 

5–8. osztályosok számára. A rendhagyó tanítási forma iránt igen nagy az érdeklődés, már Kisgalambfalván is terveznek Waldorf-

iskolát indítani. […] Lapunk az iskola bővítéséről, fenntartásáról és a szülői közösségről Bodurian Ágota pedagógust kérdezte…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Halálgyakorlatok 

A SepsiBookon Fekete Vince részletesen beszélt legutóbbi, Halálgyakorlatok című kötetéről, ezúttal valami mást kellett kitalálni: 

legyen szópár-kihívás, ötölte ki Szonda Szabolcs. És a kedd esti, Bod Péter megyei könyvtárbeli közönségtalálkozó – nagyjából – 

ennek jegyében zajlott. […] Az otthon-itthon szópár például alkalmat adott Fekete Vince önmeghatározására: Budapesten élő 

kézdivásárhelyi embernek tartja magát. „Két világ között jövünk- / megyünk az elképesztő / honvágyban”, olvasta egy éppen Szonda 

Szabolcshoz írott verséből, és e sorok akár nemzedéke mottóját is jelenthetnék – ha a vers nem azzal zárulna, hogy „Két életünk 

van: az egyik / amikor, és másik, /amikor utána. És / a közben ez a Senkiföldje,/ ami fenyegető, nyugtalan, sötét…” Forrás: 3szek.ro: 

teljes cikk > 

 

Bemutatták Váradi Natália forráskiadványát a Rákóczi-főiskolán 

 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának központi olvasótermében mutatták be a 

Váradi Natália szerkesztésében szeptemberben megjelent Az 1956-os forradalom és hatása az Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata 

Ungvári Levéltárában őrzött KGB-dokumentumok tükrében című forráskiadványt október 24-én. […] Kenyeres István, Budapest 

Főváros Levéltárának főigazgatója és fő levéltárosa ismertette a levéltár gondozásában kiadott kötet megjelenésének körülményeit. 

[…] Ezt követően a kötet szerkezetéről és tartalmáról annak szerzője, Váradi Natália történész, az MTA köztestületének külső tagja, 

’56-os kutató, a II. RF KMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense számolt be…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

Videó: Könyvbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban 

 
A Munkácsi Mihály Magyar Ház dísztermében gyűltek össze az érdeklődők „A kárpátaljai magyarok és németek internálása és 

deportálása 1944 és 1955 között – Levéltári iratok és dokumentumok” című kötet bemutatójára. A 20. század tragikus történelmi 

eseményeinek kevésbé ismert fejezete a kárpátaljai magyar és német lakosság 1944–1945-ben, illetve az azt követő években 

elszenvedett tragédiája. A forráskiadvány Olekszij Korszun történész több mint 20 éves kutatómunkájának eredménye és több mint 

500 dokumentumot tartalmaz. A kárpátaljai magyar és német lakosság 1944-1945-ben, illetve az azt követő években elszenvedett 

tragédiájáról szóló 822 oldalas dokumentumgyűjtemény Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, valamint a Bethlen 

Gábor Alap támogatásával jelent meg…” Forrás: Tvungvar21.tv: teljes cikk > 

Videó: Átadták a Soós Kálmán-ösztöndíjakat a Rákóczi főiskolán 

 
Átadták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Soós Kálmán-ösztöndíjakat. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

által gondozott Soós Kálmán-ösztöndíjprogram fő célja a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és szakok 

együttműködésének elősegítése. […] Az ösztöndíjprogramban a hagyományokhoz híven idén is három kategóriát hirdettek meg: 

Kárpátaljai Vándoregyetem, kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása, valamint magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar 

nyelvű szaknyelvi szótárak készítése…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

http://szabadsag.ro/-/erdely-14-megyejebol-jelentkeztek-az-oroksegunk-orei-versenyre
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyre-nagyobb-nepszerusegnek-orvend-a-waldorf-iskola
https://www.3szek.ro/load/cikk/153678/ket-vilag-kozt-honvagyban
https://karpataljalap.net/2022/10/25/bemutattak-varadi-natalia-forraskiadvanyat-rakoczi-foiskolan
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/konyvbemutato-a-munkacsy-mihaly-magyar-hazban.html
https://life.karpat.in.ua/?p=123458&lang=hu


       

DIASZPÓRA  

Magyarok Európában videósorozat: Dobos Éva, fordító 

A pozsonyi származású Dobos Éva több mint 40 éve él Oslóban. Éva amolyan „nyelvkövetként” dolgozik: norvég könyveket fordít 

magyarra, és a magyar irodalom gyöngyszemeit ülteti át norvég nyelvre. Szabadidejét a könyvtáron kívül legszívesebben a 

természetben tölti...” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

https://parameter.sk/magyarok-europaban-5-resz-osloi-kagylok-es-konyvek-kozott

