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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

    
 

Domus 25: Komárom 

A Magyar Tudományos Akadémia 25 évvel ezelőtt, 1997-ben indította el a Domus Hungarica Scientiarum et Artium 

ösztöndíjprogramot. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium a negyedszázados 

ösztöndíjprogramot a határon túli területeken és Budapesten is konferenciák szervezésével ünnepli. [...] Domus 25 komáromi 

ünnepére november 30. [szerdán] 15.00 órától, a révkomáromi Csemadok Ház, (Kossuth tér 3.) kerül sor. Köszöntőt mond: Kontra 

Miklós, a Domus Kuratórium elnöke. A Domus program elmúlt negyed évszázadára Szarka László, a Selye János Egyetem tanára 

emlékezik vissza, az eredményekről pedig Morvai Tünde, a Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője tart beszédet. A 

bevezetőt követően a Domus ösztöndíjasok előadásai kerülnek sorra, amit kerekasztal beszélgetés követ A Magyar Tudományos 

Akadémia szerepe a szlovákiai magyar tudományos életbe címmel…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

Termini határok nélkül, avagy hogyan patikában menni a patikába? 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői bemutatják a Termini szótárt, amely a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok 

által használt idegen eredetű szavakat tartalmaz. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak 

szavait tartalmazza (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék). […] Az esemény 2022. november 

28. 17.00-19.00 óra között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kerül megrendezésre…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

SZMAT: Közgyűlés, szimpózium és könyvbemutató 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2022. december 3-án tartja tízedik közgyűlését. A közgyűlésre jelenléti formában Kassán 

a Rovásban (Centrum MaJel Rovás, Alžbetina 42) kerül sor, de a tagok online is tudnak csatlakozni. A közgyűlést megelőző napon 

(2022. december 2-án, pénteken 14.00 órai kezdettel) a SZMAT „Mi a szlovákiai magyar tudományosság” címmel szimpóziumot 

szervez. A szimpózium után a Magyar Nemzeti Atlasz 3. kötetének könyvbemutatójára hívjuk meg az érdeklődőket…” Forrás: 

SZMAT.sk: teljes cikk > 

Artes Liberales: Demográfiai folyamatok, népszámlálás Romániában: Az erdélyi magyarok helyzete 

A demográfiai változások meghatározó erővel hatnak a társadalmi élet különböző területeire, a munkaerőpiactól az oktatáson át a 

párkapcsolatok alakulásáig. Az erdélyi magyarok népesedései viszonyai, demográfiai folyamatai, romániai és európai kontextusban 

is sokat változtak az elmúlt három évtizedben. Mi több, a közösségen belül jelentős regionális eltérések vannak, elérő kihívásokkal 

kell megküzdeni. Az idei népszámlálás még aktuálisabbá teszi a népesség demográfiai állapotáról való beszélgetést. A Kolozsvári 

Akadémiai Bizottság Artes Liberales előadássorozatának következő előadója Veres Valér, aki Demográfiai folyamatok, 

népszámlálás Romániában: az erdélyi magyarok helyzete címmel tartja előadását, melyre 2022. november 28-án 18.00 órától kerül 

sor.  Az eseményt a KAB YouTube csatornáján élőben közvetítjük…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

 

"Magyar vagyok és sikeres"-projekt a Selye gimiben is 

A Kukkonia Polgári Társulás „Magyar vagyok és sikeres” címen előadás-sorozatot szervezett tavaly három magyar tannyelvű 

középiskolában. Az előadók Lampl Zsuzsanna szociológus, az MTA köztestületének külső tagja, és Simon Attila az MTA külső 

tagja, történész tartottak előadásokat a diákoknak arról, hogy szlovákiai magyarként hogyan lehetnek sikeresek. Az előadás-sorozat 

célja a magyar identitás megerősítése volt a felvidéki diákokban. Simon Attila történész a felvidéki magyarok történelméről és az 

identitásról beszélgetett a diákokkal. [...] Lampl Zsuzsanna a legutóbbi népszámlálás eredményeinek ismertetésével, illetve az 

azokból levonható szociológiai következtetésekkel kezdte előadását. [...] A program idén is folytatódott, a Selye János 

Gimnáziumban november 14-én Lampl Zsuzsanna, és november 15-én Simon Attila tartottak előadást – tájékoztatta portálunkat 

Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. november 24. 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/domus-25-112545
https://mta.hu/data/cikkek/112/1125/cikk-112545/Program_Domus_25_Komarom_v3.pdf
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-28-termini-hatarok-nelkul-avagy-hogyan-patikaban-menni-a-patikaba-4648
http://szmat.sk/kozgyules-szimpozium-es-konyvbemutato/
https://kab.ro/hirek/hir/veres-valer-demografiai-folyamatok-nepszamlalas-romaniaban-az-erdelyi-magyarok-helyzete-1424
https://www.bumm.sk/regio/2022/11/22/magyar-vagyok-es-sikeres-projekt-a-selye-gimiben-is


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Beszélgetés: Ki viszi át az irodalmat 

Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser, a Prima Primissima díj idei jelöltje volt a közelmúltban a komáromi Szinnyei József 

Könyvtár vendége; a Ki viszi át az irodalmat címmel meghirdetett beszélgetést Demčik Norbert, a könyvtár munkatársa vezette. „A 

fordulópontok – egy gyermek születése, szakmai sikerek, szeretteink halála – fontosak az ember életében, de ahogy Márai is mondta, 

ugyanolyan fontos, hogy az ünnepi pillanatokat a mindennapjaink részévé tudjuk tenni [...] válaszolta Juhász Anna az indító 

kérdésre, melyek voltak élete meghatározó sorsfordulói. A továbbiakban a beszélgetést vezető Demčik Norbert arra volt kíváncsi, 

mennyire nyomta hasonló teher Juhász Anna vállát, mint ami a nyugatos zsenik gyerekeire olyannyira jellemző volt. [...]  Ezt 

követően a moderátor arról faggatta Juhász Annát, hogy az ő irodalom-népszerűsítő projektjei változtattak-e édesapja megítélésén, 

illetve más szerzőkén…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Irodalmi délután Komáromban 

Jövendölés címmel készített irodalmi összeállítást a Boráros Imre Színház Petőfi Sándor bicentenáriuma alkalmából a költő 

verseiből. Tegnap a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda felső tagozatos tanulói, ma délelőtt pedig a komáromi Selye 

János Gimnázium diákjai előtt mutatta be az előadást a társulat, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház 

örökös tagja és Tarics Péter narrátor-előadóművész szereplésével…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Cserkészvezetői konferencia Kassán 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség november 18-20. között Kassán rendezte meg éves cserkészvezetői konferenciáját és 

tisztújító közgyűlését. [...] A hétvégén bemutatkozott az újonnan alakult Gyermekvédelmi Munkacsoport Borka Andrea vezetésével, 

Pásztor Lorenzo lelkiatya vezetésével pedig a hit és a cserkészet fontosságát boncolgatták a résztvevők. A nap folyamán sor került 

a rendkívüli tisztújító közgyűlésre is. A közgyűlés Balogh Gábort választotta meg a vezetőképzésért felelős vezetőnek. [...] Papp 

Román, a Viharlámpa fénye c. cserkészregény szerzője pedig élmény-könyvbemutatót tartott arról, hogy hogyan használható a 

regény módszertani segédeszközként…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Domus 25: Újvidék 

Domus 25 újvidéki ünnepére november 25. [péntek] 11.00 – 14.00 óra között, a VMAT Székházában kerül sor (Vojvode Mišića 

utca 1.) Köszöntőt mond Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke, Kocsis Károly, az MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke. […] A rendezvényen a Domus ösztöndíjasok előadásai mellett Kerekasztal-

beszélgetést szervezünk a Magyar Tudományos Akadémia szerepe a vajdasági magyar tudományos életben címmel, melynek 

moderátora Kontra Miklós a Domus Kuratórium elnöke…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

Borrell: Megállapodás született a rendszámtáblákról Koszovóban 

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Twitteren azt írta, hogy az EU közvetítésével a koszovói 

feszültségek ügyében olyan intézkedésekről állapodtak meg, amelyekkel elkerülik a további eszkalációt, „Szerbia leállítja a 

koszovói városok nevével ellátott rendszámok kiadását, Koszovó pedig felfüggeszti a járművek újrajegyeztetésével kapcsolatos 

további tevékenységeit…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Felsőoktatási tájékoztató körúton az MNT és a VaMaDiSz 

Útjára indult idén is az MNT és a VaMaDiSz Felsőoktatási Tájékoztató Körútja. A vajdasági felsőoktatási lehetőségekről és azok 

előnyeiről halhattak hasznos információkat a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium tanulói. A továbbtanulással kapcsolatos 

legfontosabb kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők. […] Bóka Olivér, elnök, VaMaDiSz: „Igyekeztünk bemutatni Á-tól Z-ig 

minden olyan fontos információt, amit tudniuk kell az itthon tanulásról, ösztöndíjprogramról, étkezésről, lakhatásról, felvételi 

eljárásról és mindenről, ami itthon vár rájuk…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Gyászhír: Major Nándor, szerkesztő 

November 21-én kilencvenkét éves korában elhunyt Major Nándor próza- és tanulmányíró, publicista, szerkesztő. Major Nándor 

1931-ben született Verbászon. Az általános iskolát Veprődön, az algimnáziumot Kalocsán, Zomborban és Szabadkán végezte, a 

https://ujszo.com/szalon/a-szavak-ereje-a-legnagyobb-ero
https://felvidek.ma/2022/11/boraros-imre-ennyi-ev-utan-a-palyamon-boldog-vagyok-hogy-van-energiam-hogy-meg-adhatok/
https://felvidek.ma/2022/11/cserkeszvezetoi-konferencia-kassan/
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/domus-25-112545
https://mta.hu/data/cikkek/112/1125/cikk-112545/Program_Domus_25_Ujvidek_v3.pdf
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/32082/Borell-Megallapodas-szuletett-a-rendszamokrol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felsooktatasi-tajekoztato-koruton-az-mnt-es-vamadisz


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

Földméréstani Technikai Középiskolát pedig Újvidéken fejezte be, s a székvárosban szerzett diplomát a Tanárképző Főiskola 

magyar szakán. […] 1957-től a Híd főszerkesztője, 1962-től a Forum Könyvkiadó szerkesztője, majd a Magyar Szó szerkesztője, 

főszerkesztő-helyettese volt. 1973-tól a Forum Könyvkiadó igazgatóhelyettese volt. 1982-tól 1988-ig Vajdaság Szocialista 

Autonóm Tartomány elnökségének a tagja, majd elnöke lett…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Publicisztika: Történelem vagy politika? 

Hat éve már, hogy időnként megjelenik a hír, mely szerint „szobrot kapnak az 1944—45-ös ártatlan áldozatok Újvidéken”. Az 

emlékmű ugyan még nem készült el, de még így is folyamatosan vihart kavar. Legutóbb egy hónappal ezelőtt, a minisztériumokról 

szóló parlamenti vita során „került elő a semmiből”. Ennek a történelmi megbékélési folyamatnak — melyhez hasonló Pásztor 

Bálint szerint csak Németország és Franciaország, illetve Németország és Lengyelország között történt — egy következő állomása 

lesz az újvidéki emlékmű megépítése. […] Weiss Rudolf történész lapunknak elmondta, a Vajdaság-szerte végrehajtott „vérbosszú” 

áldozatainak a konkrét számát a mai napig nem lehet tudni, az erre kijelölt bizottság azt állapította meg, hogy bizonyítottan volt 

15 000 áldozat, míg a magyar feljegyzések akár 40 000 magyar áldozatról, a német adatok pedig további 67 000 német áldozatról 

tudósítanak…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

December 5-étől ismét lehet igényelni a mesterséges megtermékenyítésre szóló támogatást 

Aláírta kedden a mesterséges megtermékenyítést támogató kormányprogram módszertanát a családügyi és a Munkaügyi 

Minisztérium. Ennek értelmében december 5-étől lehet igényelni a beavatkozásonként 15 ezer lejes támogatást, írja az Agerpres. 

Gabriela Firea családügyi miniszter felhívta a figyelmet, hogy Romániában minden ötödik pár meddőséggel küzd, és nem minden 

párnak van anyagi lehetősége megfelelő kezelésre, amelynek költségei hozzávetőlegesen 3 ezer euróra rúgnak. […] A támogatást 

december 5-étől igényelhetik online azok a 20-45 év közötti párok vagy egyedülálló nők, akiknek erre orvosi ajánlásuk van…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Jelentés: Bukásra áll Románia az oktatási egyenlőség, és a méltányosság terén is 

Az Európai Bizottság a napokban tette közzé jelentését az oktatási térségben elért eredményekről. Ebből az derül ki, hogy az 

oktatásban a méltányosság tekintetében Románia a legrosszabb eredményeket produkálja. […] Azok a fiatalok, akiknek szülei 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, kilencszer nagyobb valószínűséggel hagyják el idő előtt az oktatást és képzést, és 48,6 

százalékponttal kisebb valószínűséggel szereznek felsőfokú képesítést, mint azok a fiatalok, akiknek szülei magas iskolai 

végzettséggel rendelkeznek. A jelentésben a PISA-mérés 2018-as eredményeit veszik figyelembe. […] A korai iskolaelhagyók 

aránya Romániában 15,3 százalék, addig a 9,7 százalékos európai átlag sokkal közelebb van a 2030-ra kitűzött 9 százalékos célhoz. 

Arra is kitérnek, hogy az országos vizsgaeredményekben tapasztalható eltérések az oktatási rendszerben tapasztalható strukturális 

egyenlőtlenségre utalnak. Másik probléma a vidék és a város közötti különbség…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Nincs ritka betegségekre érvényes stratégiája Romániának 

Románia azon kevés uniós ország közé tartozik, amelynek nincs a ritka betegségekre vonatkozó átfogó stratégiája, az Európai Unió 

huszonöt országának viszont van. De az országhatárokon átívelő együttműködés akadozik, bár ez jelentené az igazi segítséget. A 

Share Experience 2022 elnevezésű fórumon nemrég európai szakemberek tanácskoztak a ritka betegségek kapcsán. Ott is felmerült 

az országhatárokon átívelő együttműködés szükségessége. […] László Attila orvos, Kolozs megyei RMDSZ-szenátor szerint 

azonban nem annyira a stratégia a fontos, hanem az, hogy tudjuk, hány ilyen beteg van és azoknak melyek a szükségleteik. Ugyanis 

jelenleg több mint 7000 betegséget sorolnak ebbe a kategóriába…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Fotókiállítás és könyvbemutató az Erdővidéki Közművelődési Napokon 

Szőcs Szilárd és Deák András Erdővidéki portrék című fényképkiállításával, illetve Tókos Levente Erdővidéki arcélek című 

interjúkötetének a bemutatásával indult útjára a XXVIII. Erdővidéki Közművelődési Napok hatnapos rendezvénysorozata. Kedd 

este zsúfolásig megtelt a Baróti Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel-terme érdeklődővel. Demeter László, a Gaál Mózes 

Közművelődési Egyesület elnöke, mint a közművelődési napok fő szervezője felvezetőjében hangsúlyozta: idén a honismeret és 

ezen belül Erdővidék értékeinek megmutatása volt a cél, és ezért […] a térség mind a huszonhárom településén jelen lesznek a 

rendezvénysorozathoz kapcsolódó programokkal. […] A Tortoma Kiadó gondozásában Tókos Levente által szerkesztett Erdővidéki 

arcélek című interjúkötet szervesen kapcsolódik ide, hiszen ennek a bemutatóján maga a szerző is elmondta: […]. Interjúkötetében 

52 személy megkérdezésével Amerikától Anglián át, Kolozsváron keresztül egészen Barótig hívja az olvasót képzeletbeli 

utazásra…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

https://szmsz.press/2022/11/22/elhunyt-major-nandor/
https://www.hetnap.rs/cikk/Tortenelem-vagy-politika-41794.html
https://transtelex.ro/kozelet/2022/11/22/mesterseges-megtermekenyites-kormanyprogram-tamogatas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukasra-allunk-az-oktatasi-egyenloseg-teren-is-meltanyossagbol-is-elegtelenre-vizsgazik-romania-az-eb-tanugyi-jelentese-szerint
http://szabadsag.ro/-/nincs-ritka-betegsegekre-ervenyes-strategiaja-romanianak
https://www.3szek.ro/load/cikk/154356/egy-kisterseg-amely-erteket-teremt-oriz-es-kozvetit-fotokiallitas-es-konyvbemutato-az-erdovideki-kozmuvelodesi-napokon


       

AUSZTRIA 

 

Beszélgetés: Virág Endre, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója 

Elődje örökségét készül folytatni, megtartani a Háromszék Táncegyüttes mintaadó intézményi státusát. A 32. Erdélyi Népzene- és 

Néptánctalálkozó megszervezésére készülő együttes igazgatójával, Virág Endrével a legjobb hazai táncszínház előtt álló 

feladatokról, a nemzeti érdekek tánc általi képviseletéről beszélgettünk. […] Harminckét évvel a megalakulása után váltott első 

ízben vezetőt a Háromszék Táncegyüttes az alapító igazgató, Deák Gyula drámaian korai halála által kiváltott helyzetben egyedüli 

pályázóként nyertem el a tisztséget. Meggyőztem hát magam, hogy nem szabad elutasítanom a kihívást, felelősséggel tartozom a 

Háromszéknek. […] Hogyan igyekszik fenntartani a Háromszék mintaadó intézmény státusát?  Tisztában vagyunk, hogy az 

előadások minősége, a színpadkép, a viselet, a zene tekintetében egyértelműen irányt mutatunk nemcsak a megye amatőr együttesei 

számára, de az erdélyi profi együtteseknek is. Ezt a státust a továbbiakban is erősíteni akarjuk…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Peter Boghossian filozófus Kolozsváron 

Peter Boghossian egyesült államokbeli filozófus, író és oktató maga is részese volt 2018-ban az amerikai egyetemi szférát megrázó 

Grievance Studies nevű botránynak. Számos abszurd témájú, értelmetlen kamutanulmányt tett közzé tudományos folyóiratokban 

munkatársaival, James A. Lindsay-vel és Helen Pluckrose-zal. A szakember nemrég Kolozsváron járt a Mathias Corvinus Collegium 

(MCC) meghívására, az MCC Transylvania Lectures eseményen tartott előadást a lehetetlennek tűnő beszélgetések módszertanáról. 

Őt kérdeztük. […] Hogyan látja a közösségi média szerepét?  Ez méreg. Szörnyű. És én is használom, szóval én is hozzájárulok. 

[...] A közösségi média szerintem senkinek sem jó, mégis úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlen eszköz, ha 2022-ben élsz, különösen, ha 

a nyilvános térben akarsz mozogni…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

MTÜ: Másfél évtized a magyar nyelv szolgálatában 

Az „Együtt a nyelvvel, együtt az őrvidéki magyarokkal – az Imre Samu Nyelvi Intézet 15 éve“ című konferenciával köszöntötték 

november 18-án, pénteken, Alsóőrben, az UMIZ keretei között működő intézet jubileumát. A kutatócsoport helyi szakemberekkel 

kiegészülve követi az őrvidéki magyar nyelvváltozat alakulását. A résztevőket Hannes Nemeth, Alsóőr polgármestere, Horvath 

Günter az UMIZ elnöke és Szoták Szilvia, az ISNYI elnöke köszöntötte, majd kerekasztal-beszélgetést tartottak az intézet első 15 

évének eredményeiről, szerepéről a magyar nyelv kutatásában az Őrvidéken. Kelemen László, UMIZ-intézményvezető az ISNYI 

szerepéről elmondta „A 15 év alatt folyamatosan bővültek a feladatok, újabb célokat tűztünk ki, hiszen nagyon tág ez a témakör. 

Nemcsak élőnyelvi kutatás, adatbázis-építés folyik, nyelvföldrajzzal is foglalkozunk, de például a felsőőri Posch Jenő 

indítványozására a házi nevek gyűjtését is bevettük a tevékenységünkbe. […] Szoták Szilva, ISNYI-elnök a kezdetekről és az intézet 

tevékenységéről mesélt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Nyílt napot tartott a Kétnyelvű Gimnázium 

Szélesre tárta kapuit az iskola iránt érdeklődők előtt november 19-én a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium. Az intézményben 

magyar és horvát nyelvű bemutató órákat tartottak, játszottak, zenéltek, sőt még kísérletezni is lehetett – a gimnázium a lehető 

legtöbb oldalát igyekezett megmutatni. […] Zsótér Iris, a gimnázium igazgatója a nyílt napról: Amíg a gyermekek a bemutató 

órákon vettek részt, a szülők kérdéseire a folyosón a pedagógusok válaszoltak. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogyan is zajlik 

a gyakorlatban a kétnyelvű oktatás, mit melyik nyelven tanulnak majd az iskolások…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Előadás: „A jövő többnyelvű lesz“ 

Hogyan lehet gyermekeinket a lehető legjobban felkészíteni egy többnyelvű jövő kihívásaira? Erre a kérdésre kereste a választ a 

népcsoportokat is magába foglaló, „Forum4Burgenland“ nevű oktatási platform online rendezvénye november 15-én. A virtuális 

térben megtartott előadás vendége a bolgár származású osztrák nyelvész, Zwetelina Ortega volt. […] A 80 érdeklődő pedagógus, 

szülő és oktatási szakember részvételével megtartott előadás kulcstémája a többnyelvűséghez való jog volt. Zwetelina Ortega 

hangsúlyozta: a jelen és a jövő is többnyelvű lesz, így a családban meglévő természetes többnyelvűségre erőforrásként, fontos 

lehetőségként kell tekintenünk – idézte fel az elhangzottakat Hütler Andrea, a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság kötelező iskolai 

magyar oktatásért felelős szakfelügyelője. […] Az előadás „házigazdája“ a Forum4Burgenland oktatási platform volt. A 

Burgenlandi Pedagógiai Magánfőiskola, a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság valamint a magyar, a horvát és a roma népcsoport 

szervezetei 2019-ben hozták létre négynyelvű, állandó együttműködési fórumukat…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Magyarországi díj Radics Évának 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának elismerő oklevelét vehette át november 15-én Radics Éva, az MTA 

köztestületének külső tagja. A Dél-Burgenlandban élő karnagy és zenepedagógus, a grazi zeneakadémia nyugalmazott tanára oktatói 

és tudományos életművével, kultúraszervezői tevékenységével érdemelte ki az elismerést, amit Budapesten adtak át. A közel 40 éve 

https://www.3szek.ro/load/cikk/154029/neptanc-az-eros-nemzeti-mozgalom-beszelgetes-virag-endrevel-a-haromszek-tancegyuttes-igazgatojaval
http://szabadsag.ro/-/szerenyseggel-kuzdeni-a-halalos-ostobasag-ellen
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3182959/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3182973/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3182669/
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HORVÁTORSZÁG 

Ausztriában élő pedagógust és zenetudóst meglepetésként érte a kitüntetés híre.  […] „A munka engem mindig megtalál, és mindig 

vannak ötleteim, amik kidolgozásra várnak“ – mondta. Napjainkban a salzburgi Mozarteum egykori tanára, a nemrég elhunyt 

Losonczy-Kupor Klára pályaképét igyekszik megrajzolni…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Völgyifaluban megnyílt az első tájház a Lendvai községben 

Völgyifaluban megnyílt az első tájház a Lendvai községben. A 600.000 euró értékű beruházás a községi magyar önkormányzat 

egyik legnagyobb befektetése, melynek jelentős részét a Szlovén Gazdaságfejlesztési Minisztérium biztosította. Völgyifalu 

központjában november 10-én ünnepélyes keretek közt átadásra került Lendva Község első tájháza. A 2018-ban megvásárolt és két 

fázisban felújított épület berendezése és az udvar végleges kialakítása ugyan még hátravan, de a jelenlegi állapota a közösségi életet 

már tudja erősíteni.A tájházat négy részre osztották fel. A földszinti muzeális részen kívül van egy közösségi rész, pincehelyiség és 

szálláshelynek kialakított padlástér…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Lyndvamuseum folyóirat 17. száma, amely a Nafta cég történetéről szól 

A Lendva-vidéken talán nincs is olyan család, amely ne lett volna valamilyen módon kapcsolatban a szénhidrogén-bányászattal és 

a Nafta céggel, így ennek a témának a kutatása szinte kimeríthetetlen. […] A Muravidéki Magyar Rádió Tulipános láda novemberi 

adásában Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria és Múzem főmuzeológusa, AZ MTA köztestületének külső tagja mutatja be 

részletesebben a Lyndvamuseum folyóirat 17. számát, amely a Nafta cég történetéről szól…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Csuta György kiállítása Lendván 

A Bánffy Központ galériaterme ad otthont az év végéig Csuta György békési festő- és grafikusművész alkotásainak. A tárlat, amely 

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Lendvai Galéria-Múzeum (GML) közös szervezésében valósult meg, a művész 

hetvenedik, valamint munkásságának ötvenedik évfordulója alkalmából jött létre, és Lendva mellett még hat színhelyen volt, illetve 

lesz látogatható…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Beszélgetés: Rabbi Zsolti, a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának vezetője 

Idén október 15-től november 15-ig tartott a Horvát Könyv Hónapja, melynek keretében a pélmonostori Horvátországi Magyarok 

Központi Könyvtárában is számos program megrendezésére került sor, melyek elsősorban a fiataloknak, a gyerekeknek szóltak. 

Hogy mik voltak ezek a programok és milyenek manapság az olvasói szokások, arról Molnár Mónika kérdezte a Pélmonostori 

Városi Könyvtár keretében működő magyar könyvtár vezetőjét, Rabbi Zsoltot…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Magyar nyelvtanfolyamok Nagypiszanicán és Daruváron 

Tóth Rebeka Petőfi-ösztöndíjas vezetésével újra elindultak a nyelvtanfolyamok Nagypiszanicán és Daruváron. Az órákon a 

nyelvtanulás mellett a magyar kultúráról és történelemről is tanulnak a résztvevők. […] Nagypiszanicán 9, Daruváron 10 fővel 

sikerült csoportot indítani. […] 2015 óta kihívás a vegyes korosztály, eltérő háttértudás és a magyar nyelvismeret eltérő szintjei. 

Mivel ezek az órák nem „szimpla” nyelvórák, hanem közösségi tevékenységek, ahol a résztvevőket a közös érdeklődés köti össze, 

többek között ezért sem szerették volna a csoportbontásokat fejtette ki Tóth Rebeka…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Díszülés a zágrábi Ady Endre Kultúrkör megalakulásának a 90. évfordulója alkalmából 

Júniusban a 90. évfordulóhoz méltó színvonalas programsorozattal ünnepelte jubileumát magyarságunk egyik legnagyobb múltú 

egyesülete, a zágrábi Ady Endre Kultúrkör, a múlt héten pedig ennek megkoronázásaként neves közéleti személyiségek jelenlétében 

díszülést tartottak. A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkört 1932-ben alapították Zágrábban élő magyarok, valamint a fővárosban 

tanuló vajdasági és horvátországi magyar egyetemisták. Az egyesület a 60-as és a 70-es években élte fénykorát, amikor évente ötven 

egyetemi hallgató is érkezett a horvát fővárosba a Vajdaságból és Szlavónia-Baranyából. […] Az egybegyűlteket a Kör elnöke, 

Molnár László üdvözölte. Az ünnepi beszédek és köszöntések után az Ady Kör 90 éves történetéről készült kisfilm bemutatására 

került sor, amit a kórus és a citerások programja követett…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Videó: A város 31 évvel ezelőtti ostromának áldozataira emlékeztek Vukováron 

Horvátországban novemberben a honvédő háború ártatlan áldozataira és hős védőire emlékeznek. Vukovár 31 évvel ezelőtti 

ostromában több ezer ember vesztette életét. Az elesett honvédők számára külön temetőt hoztak létre a városban. A horvátországi 

magyarok minden év november 16-án itt emlékeznek meg itt az áldozatokról…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3183382/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13321-megny%C3%ADlt-a-v%C3%B6lgyifalui-t%C3%A1jh%C3%A1z.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/tulipanos-lada/a-fekete-arany-feher-banyaszai/648280
https://nepujsag.net/kultura/13335-csuta-gy%C3%B6rgy-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-lendv%C3%A1n.html
https://kepesujsag.com/vendegunk-rabbi-zsolti-a-horvatorszagi-magyarok-kozponti-konyvtaranak-vezetoje/
https://kepesujsag.com/magyar-nyelvtanfolyamok-nagypiszanican-es-daruvaron/
https://kepesujsag.com/diszules-a-zagrabi-ady-endre-kulturkor-megalakulasanak-a-90-evforduloja-alkalmabol/
https://kepesujsag.com/a-varos-31-evvel-ezelotti-ostromanak-aldozataira-emlekeztek-vukovaron/


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA  

Ukrajna lakossága 30 millió főre apadhat 2030-ra 

 
Ukrajnában 2030-ra körülbelül 30 millió, optimista forgatókönyv szerint 34-35 millió ember maradhat, gazdasági növekedés és a 

menekültek visszatérése nélkül az ország demográfiai válsággal néz szembe – közölte kedden Ella Libanova népességkutató, a 

Demográfiai és Társadalomkutató intézet igazgatója az rbc.ua hírportálnak adott interjújában. […] A szakember ugyanakkor nem 

ért egyet az ENSZ legfrissebb adataival, amelyek 7 millió ukránról szólnak, akik a háború alatt hagyták el Ukrajnát. „Február 24-

től november 21-ig a migráció egyenlege – az Ukrajnát elhagyók és a beutazók közötti különbség – körülbelül másfél millió volt. 

A háború előtt külföldön tartózkodók közül volt, aki visszatért. Vagyis a külföldön tartózkodó ukránok száma körülbelül 1,5 millió 

ember” – tette hozzá. […] 2022-ben csökkent a születési ráta, de arra számítunk, hogy 2023-ban még jobban csökkenni fog…” 

Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Összeállította: Bóna László  

https://life.karpat.in.ua/?p=126811&lang=hu

