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Elérhető a Magyar Tudomány 2022/12 száma 

Elérhető a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb, decemberi száma, amely ezúttal tematikus összeállítás nélkül 

jelent meg…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

Koncerttel zárult a Magyar Tudomány Ünnepe 

A hagyományoknak megfelelően komolyzenei hangversennyel, az Anima Musicae Kamarazenekar koncertjével zárult a november 

3-án kezdődött tudományünnepi rendezvénysorozat. Az idei programokat Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke értékelte a záróünnepségen. […] Erdei Anna elmondta: csaknem 60 

tudományünnepi rendezvényt tartottak az MTA Székházban. Ezeken személyes jelenlét mellett több mint kétezren vettek részt. 

Sokkal többen, összesen több mint 210 ezren nézték meg ugyanakkor az MTA YouTube-csatornáján az előadásokat, 

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

  

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács három tagja is Domus emléklapot kapott 

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a DOMUS Kuratórium november 28-

án Budapesten a Domus Hungarica Scientiarium et Artium ösztöndíjprogram alapításának 25. évfordulója alkalmából Domus 

emléklapot adományozott a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) két elnökségi tagjának, Lukity Tibornak és Dudás 

Attilának az MTA székházában, illetve Korhecz Papp Zsuzsannának, a VMAT tagjának, aki nem volt jelen az ünnepségen…” 

Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Videó: Nyílt nap a Magyar Tanszéken 

A tanszék rendszeresen szervez nyílt napokat, amelyeken a leendő egyetemisták informálódhatnak arról, milyen lehetőségeket nyújt 

számukra a tanszék, hogyan néz ki az oktatás, illetve a diploma megszerzése után milyen pályát választhatnak maguknak. […] 

Kocsis Lenke, az Újvidéki Egyetem tanársegéde elmondta: Tanár, szakfordító, tolmács, lektor, kulturális és művészeti menedzser 

– csak néhány azon munkalehetőségek közül, amiket a fiatalok az újvidéki Magyar Tanszéken szerzett diplomával végezhetnek. 

[…] „Ebben az évben a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék két műhellyel is készült. Egy kreatív írásműhellyel, amelyben a 

remélhetőleg jövendőbeli hallgatóink a haiku írásba tanulhatnak bele, ebben próbálhatják ki magukat, valamint egy fordítói 

műhellyel, amely a szakfordítás rejtelmeibe ad betekintést Tóth Juhász Tímea kolléganőnk…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötet: Az Erdély újranemesítői és az Arisztokraták honfoglalása 

Csinta Samu erdélyi újságíró, író két kötetét mutatták be csütörtök este a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális 

Központban. Csinta Samu erdélyi főnemesi családok sorsát követte nyomon a román kommunizmus utáni időszakban. Az Erdély 

újranemesítői és az Arisztokraták honfoglalása című könyvek kapcsán a szerzővel Agárdi Gábor újságíró beszélgetett. […] „A 

kommunizmus idején a kommunista vezetők minden eszközzel igyekeztek felszámolni az arisztokrata társadalmi réteget. […] 

Fontos szövetségesem lett Kálnoky Tibor, akinek a segítségével sikerült feltérképezni azokat a családokat, akik megfeleltek a 

kritériumrendszeremnek. Egyebek közt azok a családok érdekeltek, amelyek visszaigényelték és legalább részben vissza is kapták 

a hajdani birtokukat. […] A beszélgetéseket nem lehetett hirtelen megejteni és gyorsan lebonyolítani. Kétszer-háromszor is 

találkoztunk, beszélgettünk, míg eljutottunk az igazi beszélgetésig…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Bemutatták Csáth Géza Szabadka szépségeiről című könyvét a Szabadkai Városi Múzeumban 

Csütörtökön került sor Csáth Géza: Szabadka szépségeiről című könyv bemutatójára a Szabadkai Városi Múzeumban. A kötet képes 

útikalauzként, a hajdani Szabadka és Palics nevezetes helyszínein vezeti végig az olvasót Csáth Géza három novelláján keresztül, 
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https://mersz.hu/magyar-tudomany-202212/
https://mta.hu/tudomanyunnep2022/a-magyar-tudomany-unnepe-112589
https://szmsz.press/2022/12/02/a-vajdasagi-magyar-akademiai-tanacs-ket-tagja-is-domus-emleklapot-kapott/?fbclid=IwAR0rIxcyX1oQ5gBNUb2VmlZ6131Awyf6EMCDDQ2PHnpJgyx4bUM--_-LD9s
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tomerdek-lehetoseget-nyujt-magyar-tanszek
https://www.magyarszo.rs/hu/5094/kultura/276368/F%C5%91nemesek-a-m%C3%BAltban-%C3%A9s-ma-szabadkai-VM4K-Erd%C3%A9ly-arisztokr%C3%A1cia.htm
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térképek és fotók segítségével. A könyvet Hicsik Dóra könyvtáros és Szajbély Mihály irodalomtörténész állította össze. A 

rendezvényen a szerkesztőkkel Dávid Anna, a Magvető Kiadó igazgatója beszélgetett. […] Csáth Géza Szabadka szépségeiről című 

novellájában az író egy képzeletbeli utast vezet végig városunk utcáin a múlt század fordulóján úgy, hogy az ő szemén keresztül 

láthatjuk mindazt, amit ő szépnek vélt, illetve amit eltakart volna. A kiadványban mindegyik állomáshoz sikerült olyan képeket, 

valamint képeslapokat találni, amivel be tudtuk mutatni a korabeli állapotokat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

Riport: A topolyai Sarlós Boldogasszony katolikus templomban található kripta titkai rövidesen feltárulnak 

A topolyai Sarlós Boldogasszony katolikus templom a város szimbóluma, és itt található báró Kray Pál szívét rejtő urna és márvány 

kőtábla, illetve a bárói család sírboltja is. Nemrégiben ft. Szakály József plébános jelenlétében ezt a sírboltot feltárta egy 

szakemberekből álló csoport. […] Tomik Nimród történész, a feltárás egyik kezdeményezője és szervezője beszélt a feltárásról. 

[…] A tervezés folyamán többféle modelltechnikát is alkalmaztunk, dróntechnikával mértük fel, 3D-s lézer szkennerrel dolgoztunk 

a templom épületének felmérésénél, és a harmadik, amit kiemelnék, a georadar mérés, ami elektromágneseket használ, a 

templomfalak rétegeit ezzel tudtuk felmérni. […] A Film – Museum civil szervezet és Topolya Község Múzeuma azzal a szándékkal 

indította el filmsorozatát, hogy népszerűsítsék a város híres embereit. Tavaly év végén jelent meg a Kray Pál életét bemutató film 

első évada, ami a világhálón is megtalálható Kray Pál nyomában címmel – mondta Vastag Gazsó Hargita muzeológus…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

70 éves a Madách Amatőr Színház 

Díszüléssel és a Lili bárónő című operett bemutatásával ünnepelték meg csütörtök este Nagybecskereken a Madách Amatőr Színház 

fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepségre meghívták a társulat egykori tagjait, pártolóit. A nagybecskereki Madách Amatőr 

Színház 1952-ben Bródy Sándor: A tanítónő című színművével kezdte el munkáját. Egy évadban, az 1953/54-esben hivatásos 

társulatként is működött. Félhivatalos színházként mindmáig a bánáti magyarság egyik legfontosabb kulturális intézménye maradt 

mondta Jenovay Lajos, társulatvezető…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Leváltottak egy Bákó megyei iskolaigazgatót a csángó gyermekek hátrányos megkülönböztetése miatt  

A Bákó megyei Tanfelügyelőség azonnali hatállyal leváltotta Parjol község általános iskolájának igazgatóját a pusztinai csángó 

gyermekek hátrányos megkülönböztetése miatt – írta csütörtökön Ziaruldebacau.ro Bákó megyei hírportál a tanfelügyelőség 

közleményét idézve. A portál híradása szerint a Parjol községhez tartozó falvak iskolái a román nemzeti ünnep közös megünneplését 

tervezték a tanerők whatsapp-csoportjában, amikor az iskolaigazgató közölte: a pusztinaiakat nem kell meghívni a december elsejei 

ünnepre, mert azok magyarok, és március 15-én ünnepelnek. A tanárok csevegéséről készült képernyőmentést a tanárok egyike 

eljuttatta a tanfelügyelőségnek, amely azonnal kivizsgálta az ügyet…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Szántai János váltja Karácsonyi Zsoltot az Erdélyi Magyar Írók Ligája élén 

Szántai János költőt, írót, esszéírót, producert, forgatókönyvírót, filmkritikust, újságírót, a Főtér főszerkesztő-helyettesét 

választották meg az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) elnökévé a szervezet szombaton, Kolozsváron zajlott közgyűlésén. A 

tisztújító eseményen megszavazták az E-MIL új választmányát is, amelynek tagjai az új elnökön kívül Karácsonyi Zsolt költő, 

műfordító, kritikus, Király Zoltán költő, műfordító, Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, prózaíró, szerkesztő, és Zsidó Ferenc író, szerkesztő, 

műfordító, dramaturg…” Forrás: Foter.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: A női irodalom létéről, nemlétéről 

Létezik-e valójában női irodalom, mennyire gettósító ez a fogalom, vannak-e tipikusan női témák és szemléletmódok lírában és 

prózában, meg lehet-e egyáltalán állapítani egy mű tartalmából, stílusából a szerző nemét? Ezekből a kérdésekből született meg a 

28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár egyik legizgalmasabb, legközvetlenebb beszélgetése november 12-én, szombaton 

este a Nemzeti Színház Kistermében. […] A zsúfolásig telt nézőtéren nem kizárólag a szebbnek – vagy éppen gyengébbnek – titulált 

társadalmi kategória képviselői foglaltak helyett, eltérően a pódiumon ülő társaságtól. Torma Mária, az est házigazdája ezzel a 

helyzetképpel indította az alkotótársaival – Berg Judittal, Kiss Noémivel, Márton Evelinnel, Papp-Zakor Ilkával, Péntek Orsolyával, 

Szőcs Petrával és Tóth Krisztinával – folytatott eszmecserét: miért van az, hogy bizonyos női tematikákat, például a „női” jelző 

irodalmi jelentőségét nők vitatják meg…” Forrás: E-nepujsag.net: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/5100/kultura/276779/%C3%9Atik%C3%B6nyvk%C3%A9nt-is-haszn%C3%A1lhat%C3%B3-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Szabadkai-V%C3%A1rosi-M%C3%BAzeum-Cs%C3%A1th-G%C3%A9za.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/csath-geza-szabadka-szepsegeirol
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/csath-geza-szabadka-szepsegeirol
https://www.magyarszo.rs/hu/5101/mellekletek_hetvege/276837/Mit-rejt-a-Kray-csal%C3%A1d-s%C3%ADrboltja-topolya.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/70-eves-madach-amator-szinhaz
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/02/levaltottak-egy-bako-megyei-iskolaigazgatot-a-csango-gyermekek-hatranyos-megkulonboztetese-miatt
https://foter.ro/cikk/szantai-janost-valasztottak-az-erdelyi-magyar-irok-ligajanak-elnokeve/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/derus-getto-a-marosvasarhelyi-koenyvuennepen
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Könyvsorozat készül Székelyföld 1000 arcáról: Kiterjesztik az Erdővidék időseiről szóló kisfilmek sorozatát 

Kötet jelent meg az idős erdővidéki emberekről szóló népszerű portréfilmsorozat alapján Székelyföld 1000 arca címmel, az 

ötletgazdák a kezdeményezést az egész régióra kiterjesztenék. A frissen megjelent kiadványról a kisfilmek egyik alkotóját, Szőcs 

Szilárdot kérdeztük, valamint Benkő Levente történészt, aki az ajánlót írta. […] A portréfilmek nagy népszerűségnek örvendenek a 

közösségi oldalon, hiszen „emberközelből” mutatják be a székelyföldi időseket, akik a huszadik században átélt nehézségek 

fényében beszélnek látásmódjukról, istenhitükről, a túlélésről…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Várad novemberi száma 

Megváltozott, megújult, bár az eredetihez sokban hasonlatos formátumban, több olvasnivalóval jelent meg a Várad című irodalmi, 

művészeti, társadalmi, tudományos havilap 21. évfolyamának novemberi száma. A 2002-ben civil kezdeményezésre megindult 

folyóiratnak 2020–21. fordulóján sokan a „halálhírét” keltették a Kárpát-medencei magyar és román sajtóban, miközben egy másik, 

hasonló nevű folyóiratot alapítottak. Az immár százoldalas friss Váradban Csáky Zoltán krokit, Czilli Aranka, Csávossy György 

István, Fábián Judit, Oláh József verset, Kötter Tamás és Tóth Ágnes prózát közöl. Az irodalomnak szentelt részt Zuh Deodáth 

eszmetörténész illusztrált tanulmánya követi Problémás újítások. Nagyvárad modernista épületei és értékelésük nehézségei 

címmel…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Sponsianus érméje és a Római Birodalom kutatásának válsága 

A világsajtót – és immár a romániai sajtót is – a napokban bejárta a hír, miszerint 1713-ban Erdélyben (egyelőre ismeretlen 

lelőhelyen és körülmények között) a Habsburg-adminisztráció vezetői által talált aranyérmék egy sajátos csoportja, az ún. 

Sponsianus-érmék nem hamisítványok, hanem eredetiek lennének. Ha ez igaznak bizonyul, akkor egy újabb fejezetet kell nyitni a 

Római Birodalom harmadik századi történetében, az ún. katonacsászárok korának amúgy is szövevényes és számos 

történettudományi rejtélyt őrző krónikájában. […] T. Szabó Csaba, az MTA külső köztestületének írása…” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Vélemények a műtárgyak elleni szimbolikus erőszakról 

Sokakat aggaszt, hogy egyre inkább elterjednek a klímaaktivisták műkincsromboló akciói, amelyekkel a bolygónk védelmére 

akarják felhívni a figyelmet múzeumokban. Az összetett téma kapcsán környezetvédő, művész, művészettörténész is beszélt a 

Krónikának. […] Zuh Deodáth nagyváradi filozófia- és eszmetörténész megkeresésünkre hangsúlyozta, tapasztalatai alapján a 

közbeszédben, vagy akár a baráti beszélgetésekben is az emberek többsége egyetért a tekintetben, hogy az aktivistáknak abban 

igazuk van, világunk sok szempontból rossz irányba tart. […] Pál Emese művészettörténészt, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

(BBTE) oktatóját is felkerestük a téma kapcsán. Én inkább szimbolikus erőszaknak tartom ezeket az akciókat… […] Ütő Gusztáv 

sepsiszentgyörgyi festő- és akcióművész, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanára leszögezte, ezek az akciók 

tulajdonképpen anarchista megmozdulások… […] Mint mondta, az egész kérdés nagyon érdekes és összetett, mert a 20. század 

folyamán maguk a művészek is gyakran nyúltak az erőszakhoz vagy romboláshoz mint kifejezőeszközhöz…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Öt szerzőjét díjazza a Látó folyóirat 

A marosvásárhelyi Látó folyóirat szerzői közül a lapban publikált írások elismeréseként idén négyen vehetnek át nívódíjat és a 

legjobb drámáért járó Jackovics-díjat is átadják – közölte a szépirodalmi folyóirat. Ármeán Otília, Borsodi L. László, Fischer Botond 

és Szabó K. Attila kapja 2022-ben a Látó-nívódíjat, amelyet 31. alkalommal osztanak ki. Az 1000 dollárral járó Jackovics-díjat 

2019 óta a legjobb dráma szerzőjének adja át évente a szerkesztőség, az elismerést idén Szántó T. Gábor kapja…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Lezárul az Interreg A-H-SK három éves oktatási projekt 

Három éves Interreg oktatási projekt zárult le a napokban a Kismartonban megtartott konferenciával. Ausztria, Magyarország és 

Szlovákia képviselői a KUZ Eisenstadtban találkoztak. A többnyelvűség állt a határokon átnyúló oktatási egyeztetés 

középpontjában. Az együttműködés eredményeit Heinz Josef Zitz oktatási igazgató és a partnerországok 80 oktatási szakértője, 

valamint további 83, Bécsből, Alsó-Ausztriából és Burgenlandból, valamint Németországból, Szlovákiából és Magyarországról 

online bekapcsolódó résztvevővel együtt mutatták be a záró konferencián december 1-jén, csütörtökön, az eisenstadti Kulturális és 

Kongresszusi Központban. A rendezvényt Burgenland tartomány és a burgenlandi oktatási igazgatóság szervezte…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kultura/konyvsorozat-keszul-szekelyfold-1000-arcarol-kiterjesztik-az-erdovidek-idoseirol-szolo-kisfilmek-sorozatat
https://kronikaonline.ro/kultura/krokitol-a-recenzioig-megjelent-a-varad-novemberi-szama
http://szabadsag.ro/-/sponsianus-ermeje-es-a-romai-birodalom-kutatasanak-valsaga
https://kronikaonline.ro/kultura/rombolasra-osztonoznek-a-klimaaktivistak-n-nem-a-mutargyak-elleni-szimbolikus-eroszak-a-megoldas-a-bolygo-vedelmere
http://szabadsag.ro/-/ot-szerzojet-dijazza-a-lato
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3185067/
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Magyar történelemkönyv Salzburgból 

Szülői beszélgetésnek indult, majd két évre rá egy különleges történelemkönyv lett belőle. Az „Így lettünk magyarok“ a 

honfoglalástól napjainkig tekinti át a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, de közben a világ történéseit is párhuzamba állítja 

az eseményekkel. A QR kóddal pedig a hagyományos könyv mellé újabb tartalmak érhetőek el az olvasók számára. […] Az alkotói 

folyamatban részt vett egy történész, egy jogász, egy pszichológus, egy festőművész és két illusztrátor is – mondta el Kotolácsi 

Mikóczy Ilona, a könyv egyik szerzője…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Örömmel énekelünk című felsőőri daloskönyv a magyar osztályoknak 

„Örömmel énekelünk“ címmel régi, felsőőri magyar énekeket tartalmazó daloskönyv jelent meg a Felsőőri Református Ifjúsági 

Olvasókör gondozásában. Az egyesület célja, hogy a jövőben minden olyan diák kézhez kaphasson egy daloskönyvet, aki magyarul 

tanul Burgenlandban. […] Az új kiadás szerkesztését Zambo Gertraude vállalta fel. 2020-ban, 2500 példányszámban jelent meg a 

41 őrvidéki magyar dalt és verset tartalmazó énekeskönyv…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Előadás: A Sokol, az Orel és a leventemozgalom a Muravidéken 

Šooš Peter idén védte meg mesteri szakdolgozatát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

történelem szakán. A fiatal történész a muravidéki Sokol, Orel és leventemozgalmakat kutatta, az eddig alig kutatott helytörténeti 

témát pedig a Közkönyvtárak Hete alkalmából bemutatta a lendvai közönségnek. […] A teltházas előadás bevezetéseként elmondta, 

hogy családi szálak fűzik a leventemozgalomhoz (apai nagyapja is tagja volt a mozgalomnak), ezért is döntött ennek kutatása 

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

Podcast: Befejeződött az MMÖNK oktatási projektje a dél-erdélyi szórványmagyarság helyzetéről 

Befejeződött a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség oktatási projektje, amely a Muravidék és a Rába-vidék 

kétnyelvű iskoláiban és óvodáiban különböző szakkörökön keresztül az oktatás színvonalának emelését szolgálta. A gyerekek az 

oktatási intézményekben fejleszthették magyar, illetve szlovén nyelvi ismereteiket a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a 

határ mindkét oldalán. […]. November 15-e, a magyar szórvány napja alkalmából találkozót szerveztek Lendván. Hunyadi Péter, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság szórványmagyarságot segítő Petőfi Programjának ösztöndíjasa meghívására érkeztek a 

Muravidékre Marosi Árpád és Csákány Antal dél-erdélyi református lelkipásztorok…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Magyar–szlovén műfordításokat díjaztak 

November 22-én, a 38. Szlovén Könyvvásár keretében rendezett eredményhirdetéssel ért véget a Ljubljanai Magyar Kulturális 

Intézet és a Ljubljanai Egyetem Összehasonlító és Általános Nyelvészeti Tanszékének magyar lektorátusa által második alkalommal 

kiírt szlovén–magyar ifjúsági fordítói pályázat. A pályázók líra és próza kategóriában nyújthatták be a kijelölt, magyar 

kortársirodalmi kötetekből vett részletek és választott szövegek szlovén fordításait…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Peter Štumpf megyéspüspök magyar kitüntetést vett át 

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki a Muraszombati Egyházmegye püspökét, Peter 

Štumpfot. Az elismerést Alexandriai Szent Katalin, a lendvai plébániatemplom védőszentjének ünnepén adták át a Lendvai Magyar 

Főkonzulátuson. Az átadás után a plébániatemplomban ünnepi misét mutattak be, amely keretében a restaurált Bánffy-kelyhet is 

bemutatták, illetve megáldották. […] Fontos gondolatnak tartja a kölcsönös tiszteleten alapuló közép-európai identitás mellett, de 

kiemelkedő szerepe van a muravidéki Szent László kultusz éltetésében is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Ukrajnában törvényi szinten akarják megtiltani az orosz információforrások használatát 

 
A Legfelső Tanács első olvasatban elfogadta a megfelelő törvénytervezetet, lerövidítve a másodikra való felkészülési időszakot. A 

dokumentum készítői a törvény elfogadásának szükségességét azzal indokolják, hogy az Orosz Föderáció tekintélyelvű állam, ahol 

nincs szólásszabadság és tudományos szabadság, ahol az oktatási és tudományos tevékenység az állami propagandához kapcsolódik. 

Hangsúlyozzák, hogy az orosz akadémiai szövegekben az Orosz Föderáció hatóságai által jóváhagyott nézeteket terjesztenek a 

társadalomról, történelemről, kultúráról stb. […] A törvényjavaslat szövege szerint az oktatási, tudományos kutatási programok nem 

tartalmazhatnak hivatkozást olyan információforrásokra, amelyeket:  az agresszor állam államának területén, vagy az Orosz 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3184916/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3184438/
https://nepujsag.net/horizont/13406-a-sokol,-az-orel-%C3%A9s-a-leventemozgalom-a-muravid%C3%A9ken.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/ferfi-es-noi-sorsok/649140
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/befejezodoett-az-mmoenk-oktatasi-projektje-a-del-erdelyi-szorvanymagyarsag-helyzeterol/649443
https://nepujsag.net/10-nepujsag-online/13394-magyar%E2%80%93szlov%C3%A9n-m%C5%B1ford%C3%ADt%C3%A1sokat-d%C3%ADjaztak.html
https://nepujsag.net/muravidek/13397-peter-%C5%A1tumpf-megy%C3%A9sp%C3%BCsp%C3%B6k-magyar-kit%C3%BCntet%C3%A9st-vett-%C3%A1t-%20.html


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Föderáció államnyelvén, vagy olyan természetes személy által […]  lettek létrehozva, aki a megszálló állam állampolgára…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete a Rákóczi-főiskolán 

 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete. Az alakuló 

ülést december 1-jén tartották. Az ülésen részt vettek a főiskola tanszékvezetői, koordinátorai, az intézmény tudományos 

munkatársai. A résztvevők egyhangú szavazatainak alapján a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesületének elnöke. 

Gazdag Vilmos docens, az MTA külső köztestületének tagja lett…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Kötet: Kárpátalja orgonái 

 
Kárpátalja orgonái címmel jelent meg Schreiner Sándor, kárpátaljai orgonamester 12 évi tevékenységét és vidékünk templomi 

orgonáit bemutató kötete. A mesterség műhelytitkaiba Sándort a néhai Leskó András orgonamester avatta be. A magyar és ukrán 

nyelvű kötet nem csupán 32 református és 32 római katolikus templomi orgona történetét mutatja be. A szerző ismerteti a hangszer 

az egyház életében betöltött szerepét, valamint részletes, hiteles információval és érdekes történetekkel szolgál az olvasónak a 

vidékünkön működő templomi orgonákról. […] A kötet az ungvári Karpati nyomda kiadásában jelent meg. A 344 oldalas, 

albumszerű, több mint 500 illusztrációval kiegészített, információban gazdag kiadványt Jenei Mónika szerkesztette…” Forrás: 

Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Kiállítás: „Ötösével” a Munkácsy Mihály Magyar Házban 

 
Az ártatlanul lágerekbe hurcolt tízezreknek állít emléket Matl Péter munkácsi szobrászművész és grafikus „Ötösével” című 

kiállítása, mely a Munkácsy Mihály Magyar Házban tekinthető meg. A vörös hadsereg által 1944 őszén megszállt Kárpátalja igazi 

földi pokollá vált azáltal, hogy a belügyi csapatok katonái deportálták a munkaképes korú magyar és német férfiakat. […]  Dupka 

György gulág kutató, az MTA külső köztestületének tagja beszámolt azokról a sorscsapásokról, melyek a Kárpátalján élőket 

sújtották a terület szovjet megszállását követően. […] A tárlatmegnyitón bemutatták Bereczky Tamás „Ötösével” című kisfilmjét. 

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei a lágerek poklát megjártak visszaemlékezéseiből olvastak fel…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

 

Megrekedt a szlovák-magyar vegyes bizottság tárgyalása 

A szlovák-magyar vegyes bizottságnak idén már volt két hivatalos és két nem hivatalos találkozója is. A találkozókon számos 

lényeges kérdésben sikerült megállapodásra jutni, ám végül a jegyzőkönyv aláírására nem kerülhet sor. “A vegyes bizottság 

megrekedt a Beneš-dekrétumok témájában. A magyar fél ragaszkodott ahhoz, hogy az egyik jegyzőkönyvi pont foglalkozzon a 

Beneš-dekrétumokkal, benne Szlovákia számára megfogalmazott feladatokkal. De számunkra egy lezárt ügy, szerintem ezzel ennek 

a bizottságnak egyáltalán nem is szabadna foglalkoznia, ez a téma nem függ össze a kisebbségekkel, ez egy nemzetközi jogi és 

történelmi téma”   mondta  Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter a sajtótájékoztatón, annak ellenére, hogy a szlovák földalap 

Beneš-dekrétumokra hivatkozva tette rá a kezét számos telekre…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Molnár János Emlékkonferenciát tartottak a Selye János Egyetemen 

Életének 83. esztendejében, 2020. november 27-én hunyt el Molnár János emeritus professzor, református lelkipásztor, a Selye 

János Egyetem Református Teológiai Karának volt dékánja és a Calvin J. Teológiai Akadémia egykori igazgatója. Napra pontosan 

temetése második évfordulóján, december 2-án a hajdani kollégái, diákjai emlékkonferencián idézték fel a sokrétű, áldásos 

munkásságát és az „emberarcú teológussal“ kapcsolatos emlékeiket. [...] Előbb Lévai Attila, a kar dékánhelyettese, az MTA külső 

köztestületének tagja szólt a nagy példaképük két évvel ezelőtti, garammikolai temetéséről és az eredeti tervükről, hogy annak első 

évfordulóján rendezzék meg a Molnár János Emlékkonferenciát. [...] A továbbiakban az MTA külső köztestületének tagjai: Bándy 

György, Somogyi Alfréd, Czinke Zsolt, Kónya Péter és mások előadását hallgathatták meg a jelenlevők. Az esemény keretében az 

alábbi könyveket is bemutatták: Flórián László - Molnár János: Ami a két folyó között volt (1985-1990), Petheő Attila – Tömösközi 

Ferenc: Tárnok Gyula Szürke könyve és Az ige erejével, Czinke Zsolt: Református Egyház és Iskola 1921-1938: A Szlovenszkói 

és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház hivatalos lapjának sajtótörténete…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

 

https://karpathir.com/2022/12/02/ukrajna-betilthatja-az-orosz-forrasok-felhasznalasat-az-oktatasban-es-a-tudomanyban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megalakult-a-hallgatok-es-fiatal-kutatok-tudomanyos-egyesulete-a-rakoczi-foiskolan/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/sikerult-megszolaltatnom-karpatalja-es-ukrajna-legregibb-orgonajat.html
https://karpatinfo.net/2022/12/3/otosevel-kiallitas-munkacsy-mihaly-magyar-hazban-hantjukon-soha-nem-nyilt-virag-200067644
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/12/02/megrekedt-a-szlovak-magyar-vegyesbizottsag-targyalasa-kacer-szerint-nem-kisebbsegi-tema-a-benes-dekretumok/
https://ma7.sk/tajaink/molnar-janos-emlekkonferenciat-tartottak-a-selye-janos-egyetemen


       

Interjú: Magyar szakemberek hiányában hiába várjuk a szlovákiai magyar iskolák helyzetének javulását 

Petőcz Kálmán emberi jogi szakértőt nyáron nevezték ki az oktatási minisztérium Nemzetiségi és Élethosszig tartó tanulás 

főosztályának élére. Talpra szeretné állítani a nemzetiségi osztályt, melynek élére magyar szakembert keres. [...] 

A reformtörekvések jelentősen érintik a magyar iskolahálózatot is, egyik intézkedése, a három ciklusos rendszerre való átállás, az 

alsó tagozatos iskoláink szempontjából döntő lehet. [...] A reform egyéb területeinek a magyar oktatási intézményekben történő 

bevezetése, a kisiskolák fenntarthatósága és a segítő szakmák magyar ajkú képviselőinek súlyos hiánya – csak néhány azok közül 

a problémák közül, melyekre sürgősen Petőcz Kálmán arra figyelmeztet, hogy általában hiányoznak a magyar szakemberek az 

államigazgatás különböző szintjeiről, s ezáltal a problémák nem oldodnak meg, hanem tovább halmozódnak. Egy osztálynak 

általában legalább hat munkatársa van, ennyi van papíron a nemzetiségi osztálynak is. [...] Általában érvényes, hogy nincsenek 

magyarok az államigazgatás különböző területein. Voltak időszakok, amikor felülről gátolták…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Kubička Kucsera Klára, művészettörténész  

Életének 86. évében elhunyt Kubička Kucsera Klára művészettörténész, építészettörténész, műkritikus, kurátor és muzeológus, a 

szakma legismertebb hazai magyar képviselője, az MTA külső köztestületének tagja. Léván született, a pozsonyi Comenius 

Egyetemen és a prágai Károly Egyetemen végezte tanulmányait. [...] Pályafutása során több mint 70 építészeti és képzőművészeti 

kiállítás anyagát állította össze, sokat foglalkozott hazai magyar művészek munkáival. Amikor 1960-tól fokozatosan pályára léptek 

a szlovákiai magyar művészek, akik elsősorban a pozsonyi főiskoláról kerültek ki, és akikhez barátság fűzte, velük is foglalkozni 

kezdett. [...] 1989-ben társaival megalapította a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságát. [...] A Vasárnap című hetilap, 

85 éves korában adott utolsó interjújával búcsúzunk tőle az Új Szó szerkesztősége…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

A régészek megmunkált köveket és egy ősi híd famaradványait fedezték fel Izsa környékén 

A Nagyszombati Egyetem és a Szlovák Régészeti Intézet régészei rendőrségi búvárokkal együttműködve vélhetően az évezred 

elejéről származó megmunkált köveket és fakerekeket fedeztek fel a Komárom melletti Izsa településen.A régészek és búvárok 

december elején, a Duna alacsony vízállásakor tervezték dokumentálni a víz alatti helyzetet, lévén, hogy ilyenkor jók a látási 

viszonyok…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Éger Edit Éva emléktáblát kapott Kassán 

November 26-án, szombaton Magyarország Kassai Főkonzulátusa kezdeményezésére került sor dr. Éger Edit Éva emléktáblájának 

felavatására az Andrássy-palotán, melynek alkotója Szabó Ottó képzőművész. Először Jaroslav Polaček, kassai főpolgármester 

tartotta meg beszédét. Utalt a nem messze tőlünk zajló háborúra. Az épületnek, amely előtt állunk, izgalmas történetének egyik 

fejezete a magyar és zsidó Elefánt-család tagjaié, „akik átlépték Auschwitz kapuját. [...] „Elefánt Edit Éva magyar zsidó családban 

született Kassán. Túlélte a koncentrációs táborok kínzásait, a háború után Csehszlovákiában élt, majd 1949-ben az Egyesült 

Államokba emigrált. Gyári munkásként kezdett dolgozni, majd pszichológus diplomát szerzett, és még ma, 95 évesen is praktizál, 

segítve az embereknek veszteségeik feldolgozását…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

eNRA kiállítás nyílt Kassán 

December 1-jén nyílt meg Kassán, a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában a Nemzetközi Rovás Alkotóközösség – rövidített 

nevén az eNRA – 2022-es alkotótáborainak anyagából válogatott kiállítása. A táborokban aktív lengyel, magyar, szlovák és ukrán 

részvétel oly bő termést eredményezett, hogy egy hét eltéréssel két városban is kiállítás nyílik az Alkotóközösség tagjainak 

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

Tóth Károly posztumusz kitüntetést kapott 

Nagyszombat megye negyedik alkalommal adta át a demokrácia és a jogállam megszilárrdítása, az emberi jogok védelme és a 

polgári bátorság terén folytatott tevékenységéért nyújtott Anton Srholec-díjat.A kitüntetettek között szerepel a 2016-ban elhunyt 

Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója, aki fontos szerepet töltött be Szlovákia demokratikus átalakulásában, 

tudományos életében és kisebbségpolitikájában…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

              

            Összeállította: Bóna László  

https://napunk.dennikn.sk/hu/3134390/petocz-kalman-magyar-szakemberek-hianyaban-hiaba-varjuk-a-szlovakiai-magyar-iskolak-helyzetenek-javulasat/
https://ujszo.com/kultura/elhunyt-kubicka-kucsera-klara
https://vasarnap.com/piheno/kubicska-kucsera-klara-az-ertekvedo
https://vasarnap.com/piheno/kubicska-kucsera-klara-az-ertekvedo
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2022/12/03/komarom-a-regeszek-megmunkalt-koveket-es-egy-osi-hid-famaradvanyait-fedeztek-fel-izsa-kornyeken/
https://felvidek.ma/2022/11/dr-eger-edit-eva-emlektablat-kapott-kassan/
https://felvidek.ma/2022/12/enra-kiallitas-nyilt-kassan/
https://ma7.sk/tajaink/memoriam-szabadsag-dijban-reszesult-toth-karoly-a-forum-intezet-alapitoja

