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Semmelweis Ignác szobrot avattak a Los Angeles-i Magyar Házban 

Semmelweis Ignác 203. születésnapján, július 1-jén, dr. Szabó Sándor, az MTA külső tagjának kezdeményezésére, valamint 

közbenjárására Semmelweis szoborral gazdagodott a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház - számolt be róla Pereházy Miklós, a Ház 

elnöke. A szobrot a Ház udvarán ünnepi keretek között a Magyar Ház négy orvos tagja, dr. Pekarovics Zsuzsa, professzor, dr. Szabó 

Sándor akadémikus, professzor dr. Susanna Sándor Szabó, és professzor dr. Modi István akadémikus leplezték le…” Forrás: 

Amhirlap.com: teljes cikk > 

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 

2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős 

tudományos publikációiról. A jelentőség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: […] A 2021. második negyedévi lista a 

felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A címre kattintva elérhető a tanulmányok 

absztraktja vagy teljes szövege…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

 

A srebrenicai bűntettre emlékeztek a potočari emlékközpontban 

A srebrenicai bűntett 26-ik évfordulójára emlékeztek a bosznia-hercegovinai potočari emlékközpontban. A megemlékezésen magas 

rangú politikusok, diplomaták és nemzetközi szervezetek képviselői is részt vettek. Azok, akik személyesen nem tudtak jelen lenni, 

videóüzenetet küldtek. Szerbia kormánya nem képviseltette magát az eseményen. Ana Brnabić szerb kormányfő korábban a Prva 

Televíziónak adott interjújában arról beszélt, mindaddig nincs keresnivalója a srebrenicai áldozatokról szóló megemlékezésen, amíg 

kézre nem kerítik azokat, akik hat évvel ezelőtt megtámadták Szerbia államfőjét, az akkori miniszterelnököt, Aleksandar Vučićot, 

aki az áldozatok emléke előtt akart tisztelegni. […] Szerbiának nincs ereje beismerni, hogy Srebrenicában népirtás történt – jelentette 

ki Čedomir Jovanović, a szerb Liberális-demokrata Pártvezetője …” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

teljes cikk 3 > 

Kutatási projektumokat támogat a tartományi kormány 

Dr. Zoran Milošević tartományi felsőoktatási titkár pénteken átadta a szerződéseket azon felsőoktatási intézmények képviselőinek, 

akik sikeresen pályáztak a fenntartható fejlődés szempontjából fontos, rövid távú projektumok támogatására. A tartományi kormány 

a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárságon keresztül 25 millió dinárt biztosított a program megvalósításához. 

A felsőoktatási intézmények a természeti katasztrófák vagy éghajlatváltozás következtében felmerülő olyan problémák kutatásának 

támogatására pályázhattak, amelyek közvetlenül érintik a lakosság biztonságát és egészségét, vagy veszélyeztetik a gazdasági 

rendszer jelentős elemeinek működését. Összesen 191 pályázat érkezett, s ezeknek a 19 százalékát hagytuk jóvá. Dr. Szöllősi Dóra, 

az Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Karának tanára, az MTA külső köztestületének tagja, és csapata a 

koronavírus tanulmányozására nyert támogatást. A SARS-CoV-2 vírus transzmissziónak a dinamikáját fogjuk matematikailag 

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

A MNT ülése: Megalapították az új szabadkai Vackor óvodát 

Elfogadták a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény megalapításáról szóló határozatot a 

Magyar Nemzeti Tanács 24. rendes ülésén. Az új intézmény megbízott igazgatójává Katona Novák Ágnes közgazdászt nevezték ki. 

Szabadkán a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését az új, korszerű, magyar óvoda, melyben két bölcsődei és három 

óvodai csoport működik majd. […] Az ülésen a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramjának további bővítését 

is előirányozták, melynek értelmében azok is jogosultak lesznek a támogatásra, akik magyar anyanyelvűek, de nem magyar nyelven 

végezték el az általános és a középiskolai tanulmányaikat. Ehhez azonban szükségeltetik majd egy bizonylat a magyar anyanyelv 

ismeretéről. […] Az ülésen továbbá egyebek mellett módosították az MNT Várady kiválósági ösztöndíjprogramját is […] Az MNT 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

2013 ősze óta ítéli oda a legtehetségesebb mester- és doktori képzésen részt vevő egyetemi hallgatók részére a Várady kiválósági 

ösztöndíjat…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: Idomított lények a ketrec mindkét oldalán 

Hernyák Zsóka egyedi hanggal debütált 2017-ben a Morze című prózakötetével a vajdasági magyar irodalom palettáján. Azóta is 

sokan szeretik, olvassák őt, lesik a szövegeit a folyóiratokban, és már nagyon várták az új kötetét, mely szintén a zEtna Kiadó 

gondozásában látott nemrég napvilágot. […] A forró, júniusi délutánon a Zentai Alkotóházban találkoztunk, ahol Beszédes István, 

a zEtna igazgatója elmondta, hogy a Beszélgetések a vulkán alatt elnevezésű programsorozat keretében lett bemutatva a várva várt 

Vadas címet viselő kötet. A szerzőt a könyv szerkesztője, Döme Szabolcs prózaíró kérdezte. A kötet tizennyolc novellája közül több 

történet már várja egy ideje, hogy könyv formájában is megjelenhessen, hiszen évekkel ezelőtt megíródott, csak nem került bele a 

Morzéba. A fiatal, szabadkai író elmondta, hogy az első kötete sokkal homogénebb a másodikhoz képest. A koncepciója, hogy a 

tizennyolc történetben tizennyolc állat, ketrec/kifutó szerepel, idővel született meg…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

Videó: A XVIII. Vajdasági Szabadegyetemen második napja 

A Szabadegyetem második napján is tartalmas programok várták azokat, akik kilátogattak a Kátai-tanyára. Az esemény csütörtökön 

kezdődött meg, és vasárnapig tart. A Vajdasági Ifjúsági Fórum szervezésében az idén is megannyi előadáson, műhelymunkán és 

csoportos foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők. […] Dr. Magyar Lóránt orvos, mentálhigiénés szakember, állandó diakónus: 

Orvosként, mentálhigiénés szakemberként, papként mindig azt a kérdést kerestem, hogy mivégre vagyunk e világon, hogyan tudunk 

teljesebbek lenni, kerekebbek, egészebbek, jobban működni…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Orosz Ildikó az oktatás nyelvi helyzetéről számolt be Kijevben 

Az Európa Tanács küldöttségével találkoztak Kijevben a kárpátaljai magyarság képviselői július 7-én. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke az oktatás nyelvi helyzetéről, az ott történő jogszűkítésekről adott tájékoztatást. 

Részletesen kifejtette, hogy a 2017-ben elfogadott oktatási törvény hátrányosan érinti a kárpátaljai magyar oktatást. […] A KMPSZ 

12 oldalban összefoglalta, hogy a nyelvhasználat terén milyen jogokat élveztünk 2017-ig. Azóta pedig milyen szűkítések történtek. 

Javaslatokat tettünk a lehetséges megoldásokra. A monitoring bizottság remélhetőleg elkészíti a jelentését és most már csak abban 

kell reménykedni, hogy Európában és a világon lesz olyan eszköz, amellyel hatni tudnak a politikumra…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Vége a műanyag koszorúk korszakának? 

Az utóbbi hetekben futótűzként terjedt a hír, miszerint betiltották a műanyagból készült koszorúk, virágcsokrok értékesítését és 

használatát a Munkácsi és a Beregszászi kistérségben. Az ilyen anyagból készült kegyeleti termékek forgalmazásának korlátozása 

vegyes érzéseket váltott ki mind a kereskedők, mind pedig a vásárlók körében. […] A műanyag kegytárgyak természetkárosító 

hatásairól sem szabad megfeledkeznünk. Molnár Ferenc felhívja a figyelmet, a műanyagokból évről évre egyre több halmozódik 

fel. Többet állítanak elő, így több szemét is keletkezik, ami az egészségünkre is káros. – Nagyon sok egyszer használatos 

műanyagterméket gyártanak, amit szinte egyáltalán nem hasznosítanak újra – jegyzi meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének oktatója. […] Az utóbbi években egyre több kutatás foglalkozik ezekkel az 5 mm-nél 

kisebb darabokkal, de még így is hiányos a tudásunk arról, milyen következményekkel jár a természetbe való kerülésük, hogyan 

zajlik a biodegradációjuk…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Videó: Kárpátalja hímzési térképe 

Ezen a vásznon Kárpátalja térképe látható, amelyen a megyénkben fellelhető hímzési stílusok helyszínei vannak feltűntetve. A 

különféle mintákat a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeum tulajdonában lévő népviseletek és hagyományos használati tárgyak 

díszítései alapján kézzel hímezték vászonra úgy, hogy azok egy-egy járás stílusát tükrözzék…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >  
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ROMÁNIA/ERDÉLY  

Maia Sandu pártja nyerte a moldovai választásokat 

A szavazatok 99,5%-os feldolgozottságánál Maia Sandu jelenlegi államelnök reformista pártja nyerte a Moldovai Köztársaságban. 

Az Akció és Szolidaritás Pártja a voksok 52,5%-át kapta, amivel történelmet írt: mindeddig még nem sikerült ilyen nagy 

szavazatarányt elérnie egyetlen moldovai pártnak sem, amióta az országban demokratikus választásokat tartanak - írja a Hotnews. 

A második helyen a kommunista-szocialista pártszövetség, azaz a volt elnök, Igor Dodon alakulata végzett 27,38%-kal. […] A 

részvételi arány a választásokon 48,41% volt. […] Johannis gratulált a moldovaiaknak, hogy az európai integráció mellett 

döntöttek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A romániai lakosság elsöprő többsége támogatja az euró bevezetését 

Az euróövezeten kívüli uniós tagállamok közül Romániában a legerősebb az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság 75 

százaléka üdvözölné ezt - derül ki egy pénteken közzétett uniós közvélemény-kutatás (Eurobarométer) eredményeiből. A felmérés 

annak a hét európai uniós tagállamnak a bevonásával készült, amelyek még nem csatlakoztak az euróövezethez, azaz Bulgária, 

Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Egy hetet sem bírtak ki a négyfalusi kétnyelvű táblák 

Sajnos egy hetet sem bírtak ki a Brassó megyei Négyfaluban kihelyezett kétnyelvű, városrészeket és negyedeket jelző táblák, a 

magyar feliratokat ismeretlenek lefestették. Július elején kerültek ki a táblák, amelyek magyar nyelven is jelezték a 

városrészek/negyedek nevét…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Tévhitek áldozata az anyanyelvű oktatás: Továbbra is a román tagozat a nyerő sok sárközújlaki szülő számára 

Hiába él kétharmados többségben Sárközújlak magyarsága, hiába rendelkezik korszerűen felszerelt, két tannyelvű iskolával, a 

szülők jelentős része román tagozatra íratja gyermekét. Az anyaország, illetve Kárpátalja közelében fekvő Szatmár megyei 

kisvárosban még mindig hódít a tévhit, miszerint az állam nyelvén tanuló gyerek jobban érvényesül az életben. Nem csak a 

szórványban, hanem egyes, többségében magyarlakta településeken sem könnyű meggyőzni a színmagyar szülőket arról, hogy saját 

gyermekeik javára válik az anyanyelvű oktatás. Amikor a Szatmár megyei Sárközújlak magyar édesanyáit kérdezzük, ugyanazt a 

megkopott, recsegő lemezt teszik fel, amit már számtalanszor hallottunk Erdély sok más vidékén: „a gyerek román tagozaton jobban 

érvényesül”. […] A Szamos és a Túr közötti mezőségen fekvő kisvárosban lényegében a magyar tanulók tartják fenn a román 

tagozatot. Seer Gyula alpolgármester szerint – aki mielőtt közigazgatási szerepet vállalt volna, maga is a helyi iskola tanára volt – 

a román osztályok 70 százalékát magyar gyermekekkel töltik fel. Ezzel szemben a magyar osztályok létszámát a roma nemzetiségű 

diákok egészítik ki…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Riport: Hunyadi Attila történész eleink étkezési szokásait kutatja 

Régi magyar konyha új köntösben – Hunyadi Attila történész eleink étkezési szokásait kutatja. A régi magyar konyhával 

kapcsolatban sok tévhit él az emberek fejében. […] Gasztronómiai hagyományaink kutatója, a Kolozsváron élő dr. Hunyadi Attila 

Gábor történész, az MTA külső köztestületének tagja szerint eleink étkei egészségesebbek voltak a mai konyha választékánál: sok 

zöld fűszert és ízletes mártásokat használtak. […]  A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem adjunktusaként dr. Hunyadi Attila 

Gábor Erdély és Románia 20. századi gazdaságtörténetét oktatja diákjainak. Érdeklődési körébe tartozik a magyar gasztronómia 

története is. […] A Báthoryak korából, az 1590-es évek elejéről a kézirat formájában fennmaradt első magyar szakácskönyvtől a 

következő évszázadok gasztronómiai szokásait bemutató recepteskönyvekig a történész több tucat kiadványt dolgozott fel. De 

nemcsak tanulmányozza a régi magyar szakácskönyveket, hanem egy Kolozsváron bejegyzett civil szervezet keretében a recepteket 

ki is próbálják különböző rendezvények keretében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Előadás: A fenntartható háztartásról 

Dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese, az MTA külső köztestületének tagja, a Csíkszeredai Kar Biomérnöki 

tanszékének egyetemi docense beszélt a fenntartható háztartásról csütörtök este a Bodegában, az Összefogás Nagyváradért 

Egyesület és az RMDSZ váradi nőszervezete meghívásának eleget téve. Az érdeklődőket Székely Hajnal, az RMDSZ nagyváradi 

nőszervezetének az elnöke köszöntötte, majd Székely-Farkas Tímea környezetgazdász kérdéseire válaszolt dr. Mara Gyöngyvér a 

közben interaktívvá vált összejövetelen. Az est folyamán szóba került az is, mennyire fontos, hogy túlfogyasztás helyett csupán 

indokolt mennyiségű dolgokat vigyünk be a lakásunkba, minél természetesebb alapanyagokból, minél kevesebb csomagolással és 

minél hosszabb élettartammal. Azt tanácsolta Mara Gyöngyvér: elemezzük ki a fogyasztói szokásainkat és gondolkodjunk el azon, 

hogy a vásárlásaink mekkora ökológiai lábnyomot generálnak…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Recenzió: Végnapok gyerekszemmel: Széki gróf Teleki Andor naplója – Kolozsvár 1913–1916. 

Az elmúlt évtizedben legalább tucatnyi fontos első világháborús napló került a könyvesboltok polcaira. A Nagy Háború elmúlt 

kerek – és lassan újra közelgő – évfordulója (sőt, helyesebben: évfordulói) általában megélénkült olvasói kíváncsiságot 

eredményeztek és eredményeznek. Ludvig Daniella legújabb könyve viszont e hagyományos „kronológiai aktualitás” nélkül is 

érdekes: egyfelől, mert az időutazás helyszíne Kolozsvár, másfelől, mert szerzője egy, egészen a tízes évei elején járó arisztokrata 

kiskamasz. […] Ludvig Daniella 1994-ig a Román Televízió kolozsvári szerkesztőségének volt munkatársa. Az eredetileg televíziós 

újságíró több mint egy évtizede foglalkozik a „Teleki-ikrek” (az 1902-ben született Andor és Ernő) széttartó történetével…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Lapszemle: A Székelyföld júliusi száma 

Megjelent a Székelyföld júliusi száma, amely többek között a 120 éve született Domokos Pál Péter emléke előtt tiszteleg, megjelenik 

benne Romsics Ignác történész Erdélyhez kapcsolódó személyes visszaemlékezése, a kritika rovatban pedig Szilágyi István Messze 

túl a láthatáron című nagyregényéről is szó van. A Literata Hungarica rovatban Antal Balázs Pusztai János csapdába esett 

trilógiájáról, a Zsé birtokáról értekezik. Az Ujjlenyomatban Magyarosi Sándor Sala András és a krizbai evangélikus kultúrház 

építésének történetét dolgozza fel. […] A lapszámban a már említett tematikus blokk is megtalálható, 120 éve született Domokos 

Pál Péter címmel, melynek keretében Mirk Szidónia-Kata Domokos Pál Péter emlékezete Csíkban című írása, Daczó Katalin A 

tanár és a fegyvertartás című írása és Halász Péter „De kicsikék voltunk, amikor megszülettünk….!” című írása olvasható…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár első női alkalmazottai (1907–1918) 

Manapság a könyvtárosi pályán a nők döntő többségben vannak, viszont ez korántsem volt mindig így. A tudományos könyvtárak 

évszázadokon keresztül a tudós férfiak „szent hajlékai”, elefántcsonttornyai voltak, ahova kezdetben a nők még olvasókként sem 

nyerhettek bebocsátást. […] A 19–20. század fordulóján már nemcsak az olvasók, hanem a könyvtári alkalmazottak körében is 

megjelentek a nők, az első magyar könyvtárosnő Czeke Marianne irodalomtörténész volt, akit 1906-ban alkalmaztak a budapesti 

egyetemi könyvtárba. […] Az irattári források tanúsága szerint az 1872-ben alapított kolozsvári Egyetemi Könyvtár első női 

alkalmazottja is egy 15 éves gépírókisasszony volt – Sanda Ibolya, akit 1907 szeptemberében alkalmaztak, röviddel az után, hogy 

a könyvtár beszerzett egy amerikai gyártmányú írógépet, a hozzá tartozó asztalkával együtt (a múlt század elején a nők fizetett 

munkát általában 15–25 éves koruk között, házasságkötésük előtt végeztek, egyes esetekben viszont évtizedeken keresztül dolgoztak 

ugyanazon a munkahelyen)…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Egy székely gyógyszerésznő Trianon árnyékában 

Szabó Erzsébet Elza a székely, árvátfalvi előnevet használó, nemes Szabó családból származott. Édesapja árvátfalvi Szabó Tamás 

Kézdivásárhelyen járásbírósági iroda-főigazgató, édesanyja lemhényi Bálinth Málvin volt, aki gyermekeik felnevelésével 

foglalkozott. Szabó Elza Kézdivásárhelyen nőtt fel és ott járt iskolába. A kézdivásárhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban (ma 

Nagy Mózes Elméleti Líceum) érettségizett 1915-ben, 18 éves korában. Érettségi után a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József 

Tudományegyetemen elvégezte a gyakornoki tanfolyamot. Ez a tanfolyam 1895-től működött Kolozsváron. Magyarországon a nők 

1896-tól részesülhetnek gyógyszerészeti egyetemi képzésben. Az akkori rendelkezések szerint az egyetemre való felvétel feltétele 

a gyógyszerész-gyakornoki vagy tirocinális bizonyítvány volt. Elza 1918-ban tette le sikeresen a gyakornoki vizsgát, s kapott 

bizonyítványt, amely a nem okleveles gyógyszerész cím használatára jogosította…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Ünnepélyesen megnyitották a Baross Gáborról elnevezett parkot Pozsonyban 

Pozsony-Óváros kezdeményezésére parkot neveztek el Baross Gábor reformpolitikusról Pozsonyban. Az ünnepélyes megnyitóra 

július 8-án került sor. Zuzana Aufrichtová, Pozsony-Óváros polgármestere az ünnepélyes megnyitón felidézte, hogy az említett 

köztér sokáig kereste nevét. Aufrichtová kiemelte, mivel a hidak olyan építmények, amelyek összekapcsolnak, ezért merült fel 

Baross Gábor neve, aki Pozsony első hídjának megépítését kezdeményezte a monarchia idején. […] Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli 

Polgári Társulás alelnöke Baross Gábor személyét, főbb életrajzi adatait, és a nevéhez fűződő jelentősebb fejlesztéseket, reformokat, 

illetve pozsonyi érdemeit ismertette…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Előadás Trianon előzményeiről és okairól 

Trianon előzményeinek, történelmi hátterének felvázolása került az előtérbe a budapesti székhelyű Széchenyi Társaság és a 

Szövetség a Közös Célokért civil szervezet között előadássorozatának lévai állomásán. A július 9-ei eseménynek a Reviczky Ház 

adott otthont. „Az előadássorozatot a nemzeti összetartozás éve hívta életre, ám a koronavírus-járvány miatt az idei évre tolódott a 

https://ujszo.com/szalon/vegnapok-gyerekszemmel
https://maszol.ro/kultura/Megjelent-a-Szekelyfold-juliusi-szama
http://szabadsag.ro/-/-a-mai-nehez-helyzetben-nem-varhatjuk-el-hogy-a-ferfiak-gondoskodjanak-rolunk-
https://www.3szek.ro/load/cikk/142698/egy-szekely-gyogyszereszno-trianon-arnyekaban
https://ma7.sk/tajaink/unnepelyesen-megnyitottak-baross-gabor-parkjat-pozsonyban
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megvalósítása. Komárom, Martos, Rimaszombat, Párkány és Nagymegyer után Léva városa a következő állomása” – fogalmazott 

bevezetőjében Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke. […] A lévai alkalom főelőadójaként Köő Artúr, a 

Magyarságkutató Intézet szakmai munkatársa Trianon előzményeire helyezte a hangsúlyt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megemlékezése 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága évente megemlékezik jubiláló tagjairól, a köszöntés színhelye rendszerint Pozsonyban a 

Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. Így volt ezúttal is és a bevezető köszöntőben Venyercsan Pál, az intézet igazgatója 

hangsúlyozta, nagy örömükre szolgál, hogy ismét helyet adhattak a rendezvénynek, és ismét olyanokat köszönthetünk, akik 

munkássága, alkotásai hiánypótlók kultúránkban. Nagy Erika, a társaság titkára a köszöntést a legidősebb jubilánssal, Czagány 

Erzsébettel kezdte, akinek szerkesztői, fordítói munkássága meghatározó… […] Mészáros Lászlót nyolcvanadik születésnapja 

alkalmából köszöntötték. Mészáros László írói tevékenységét informatikai szakcikkek, versek, elbeszélések, színművek, karcolatok, 

esszék fémjelzik. […] Alabán Ferenc, az MTA külső köztestületének tagja februárban múlt hetvenéves, és irodalomtörténészként, 

irodalomtanárként, egyetemi docensként ismert. A magyar irodalomelmélet, a kisebbségi magyar irodalom áll kutatásai 

középpontjában. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának egyetemi tanára cikkei, tanulmányai, szöveggyűjteményei az 1970-

es évektől jelentek meg a felvidéki lapokban. […] Horváth Géza szintén hetvenedik születési évfordulóját ünnepelte az idén. A 

tanárként, zenekarok, együttesek alapítójaként, lelkes zenepártolóként, matematikaversenyek szervezőjeként, tankönyvek 

fordítójaként ismert…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Kötetbemutató: Dunajszky Géza Rimaszombatban 

Július 9-én, pénteken Dunajszky Géza tanár, közíró könyvbemutatót tartott Rimaszombatban. Két könyvét mutatta be, az egyik 

Szökés a haláltáborból, a másik címe Felszántott tömegsírok. Mindkettő a magyarokon elkövetett szörnyűségekkel foglalkozik, 

amelyeket a második világháború végén a szovjetek, a csehszlovákok és a partizánok követtek el…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk 

>  

Kötetbemutató: Emléktáblát kap Komáromban a nyelvújító 

Emléktábla állításával tisztelegnének Komárom méltatlanul elfeledett jeles szülöttje, Döme Károly pozsonyi kanonok, izsai 

plébános, iskolafenntartó, intézményigazgató, költő, műfordító, az MTA tiszteletbeli tagja és alapítványtevő előtt. A bronzplasztika 

elkészítésére Darázs Rozália szobrászművészt kérték fel. […] A Komáromi Római Katolikus Esperesi Kerület szervezésében a 

komáromi plébánia nagytermében került megrendezésre Fehér Csaba legújabb, Egy magyar pap életútja a nyelvújítás korában – 

Döme Károly (1768-1845) című könyvének bemutatása. […] A szerzővel Mons. Kiss Róbert esperes-plébános beszélgetett…” 

Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

Helyzetkép: A dobóruszkai templom értékei 

Weiszer Attila plébános, aki nem mellesleg művészettörténetet is tanult és restaurátorként is dolgozott, életének egyik periódusát a 

dobóruszkai Szent Kereszt felmagasztalása nevet viselő templom szolgálatában töltötte. […] 2002-ben még nem volt bizonyított, 

hogy Dobó István ennek a templomnak az ősi részében van-e eltemetve, bár a szájhagyomány ezt fennen hirdette – mondja Weiszer 

Attila, hozzátéve, hogy nem is alaptalanul, hiszen a mindenkori kegyúri család patronátusi joga a templomban történő temetkezés. 

[…] A feltárás sok meglepő információt hozott felszínre. Az ótemplomban végzett ásatások során megtalálták az Árpád-kori 

templom alapjait, amely 1150 és 1200 között épülhetett. Ráadásul nem kőből, ahogyan az szokás volt, hanem égetett téglából…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Helyzetkép: Leléd, a zsákfalu 

A Burda-hegység ölelésében, Párkánytól 11 kilométerre bújik meg a háromszáz lakosú kisközség. Hársillat és madárcsicsergés 

fogad, egyetlen ember sincs az utcán a délelőtti kánikulában. A községházán, amely egy szépen felújított iskolaépület, Mezei Sándor 

polgármesterrel találkozom, aki bemutatja a falut. Ön már a harmadik választási időszakban áll a falu élén. Milyen kihívás ma egy 

kisközség polgármesterének lenni? […] Csakúgy, mint a környező falvak, mi is a lakosok számának fogyatkozásával szembesülünk. 

[…] a magyar faluba először IV. Béla király telepített idegen népeket, erről tanúskodnak a mai napig fennmaradt német és szláv 

vezetéknevek, de még a törökök után is jöttek új telepesek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Interjú és beszámoló a SMOSZ éves közgyűléséről: Bihari Szabocs, a SZMOSZ elnöke 

Bihari Szabolcsot bizonyára nem szükséges bemutatnom a Híradó olvasóinak. És bár ezen interjú témája Szabolcs legutóbbi 

kitüntése, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje… […] Nekem ez már a második kitüntetésem, 17 évvel ezelőtt kaptam először, a 
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svédországi munkámért kitüntetést. Ez, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje egy-két fokkal magasabb, és ezt a Nyugat-Európai 

Országos Magyar Szervezetek Szövetségében (NyEOMSZSZ) végzett munkám elismeréseként kaptam. […] Hogyan jött létre ez a 

szervezet és neked mi volt a szereped mindebben? A Magyarok Világszövetsége a rendszerváltozás után, szívet-lelket melengető 

jelenségként egy összmagyar szervezetté alakult, amelynek három szerkezeti felépítése volt: A nyugati régió, anyaországi régió és 

a Kárpát-medencei régió. […] Abból kiindulva, hogy ilyen világszövetség több van a világon, legsikeresebbként a Zsidó 

Világszövetséget említeném, és azokból a sikerekből tanulva szerettük volna mi is a Magyar Világszövetséget olyanná tenni, mint 

amilyen. Ebbe személy szerint 1994-ben kerültem be, mint frissen megválasztott Svédországi Magyarok Országos Szövetségének 

(SMOSZ) elnöke. […] A járványhelyzet nem tett jót a taglétszámnak, szerencsére egyelőre nem túl nagy a csökkenés a korábbi 

évekhez viszonyítva, 3000 körüli tagunk van…” Forrás: Szmosz.org: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Interjú: Dr. Porszász János Los Angelesben élő professzor, a Nyugati Tudósklub tagja 

A Pécsi Tudományegyetem honlapján olvasható riport Dr. Porszász Jánossal, a Los Angelesben, a Lundquist Intézet Rehabilitációs 

Klinikai Vizsgálati Központjának technikai igazgatójával, akit világszerte elismert kutatóként tartanak számon a terhelésélettan és 

az obstruktív légúti betegségek vizsgálata területén. A pályáját Pécsett kezdő orvoskutatóval az egyetemi évekről, a pécsi bányáktól 

Los Angelesig és a UCLA professzori címéig vezető karrierről beszélgetett a riport készítője…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk 

>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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