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Megjelent a REGIO 2021/1. száma 

Elkérhető a REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat 2021/1. száma, 

melyben az Örmény népcsoport küzdelmét feltáró tanulmányokat és írásokat olvashatunk. […]  Kránitz Péter Pál: Örményellenes 

sztereotípiák a dualizmuskori Magyarországon; Kránitz Péter Pál: Örmények Kemál Törökországában, Vizi Balázs: Népirtás-e az 

örmény népirtás a nemzetközi jog fényében?; Filep Tamás Gusztáv: "Akár a megkínzott állatnak, amely kínzói ellen fordul." 

Széljegyzetek az örmény genocídium újabb irodalmához. […] Továbbá kritikák, az MTA külső köztestületének tagjai tollából mint 

[…] Bartha Katalin Ágnes: Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra éveiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion 

munkatársaival; Salat Levente: Mire jó, és mire nem a személyi elvű kisebbségi autonómia?…” Forrás: RegioTK.hu: teljes cikk > 

 

A Szerbiai Nemzeti Bank tiltakozik Nikola Tesla horvát euróérméken való megjelenítése ellen 

Ez a szerb nép kulturális és tudományos örökségének kisajátítása, tekintettel arra, hogy Tesla egész életében szerb nemzetiségűnek 

vallotta magát - mondják a Szerbiai Nemzeti Bank illetékesei. Megteszik a szükséges lépéseket az Európai Unió intézményeinél. 

[…] A feltalálót, fizikust, villamosmérnököt, gépészmérnököt és egyben filozófust az interneten szavazók húsz százaléka támogatta. 

Nikola Tesla az 50, 20, 10 centes érmékre kerül majd. Származásáról Szerbiában és Horvátországban évtizedek óta vita folyik, 

mindkét ország sajátjának tekinti a 20. század egyik legnagyobb géniuszát…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Németország Szerbia elsődleges üzleti partnere 

Szárnyalhatnak a szerb–kínai, szerb–orosz és egyéb kapcsolatok. Szerbia legjelentősebb üzleti partnere továbbra is Európa. A 

Köztársasági Statisztikai Hivatal múlt évre vonatkozó hivatalos pénzügyi adatai alapján erre következtethetünk – írja a Danas. A 

múlt évben a szerbiai kiviteli termékek 91 százaléka az európai piacra került. Szintén tavaly, Szerbia összesen 17,65 milliárd euró 

értékben kapott árut európai országból, vagyis az összesített exportcikk 80 százaléka innen érkezik. Szerbia leginkább 

Németországtól (3,1 milliárd euró értékben), Kínától (2,8 milliárd euró), Olaszországtól (1,9 milliárd euró) Oroszországtól (1,3 

milliárd euró) vásárolt. Szerbiai termékekre elsődlegesen Németország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, valamint Románia 

támaszkodott. Szerbia 2020-ban több mint 17 milliárd euró értékben szállított árut külföldre. Az országból kiszállított termékek 

csaknem 90 százaléka feldolgozóipari termék volt…” Forrás: Magyaszo.rs: teljes cikk > 

Felmérés: A fiatalok több mint fele egy vasat sem keres 

A szerbiai fiatalok több mint a fele egy dinárt sem keres: 48.7 százalékuk szerint a tisztességes életvitelhez 80-100 ezer dináros havi 

fizetés kellene. Ekkora és nagyobb összeget a fiatalok 7.2 százaléka keres meg, míg 58.4 százalékuknak semmilyen bevétele nincs 

– ez derült ki a fiatalok helyzetéről és szükségleteiről készített legújabb felmérés, melyet a KOMS (Krovna organizacija mladih 

Srbije – Szerbiai fiatalok ernyőszervezete) mutatott be…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Kötet: A kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális központ (VM4K) szervezésében tavaly szeptemberben egy kisebbségi 

kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyet a járvány miatt az online térben tartottak meg. Az előadások, a konferencián elhangzott 

szakmai vélemények alapján jött létre Az első száz év című kötet. Mint a bevezetőben olvashatjuk, a kerekasztal tárgya a vajdasági 

magyarság szempontjából tényszerűen 1918-tól, jogilag 1920-tól datálódó kisebbségi helyzet első évszázadának értelmező 

bemutatása volt. Néhány cím a kiadványból: A nemzeti identitás változásai Trianontól napjainkig a vajdasági magyarok körében, 

Vajdaság mezőgazdaságának fejlődési szakaszai a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságtól napjainkig, Az EU bővítéspolitikája és a 

kisebbségek védelme Szerbiában, A magyar kisebbség politikai képviselete Szerbiában 1990 és 2020 között, A kisebbségpolitikától 

a társadalompolitikáig: támogatáspolitika a Vajdaságban, A magyarság a titóizmusban és a „Tito után is Tito” korszakban (1944–

1989). […] A kiadványban a vajdasági és anyaországi szakemberek előadásainak szerkesztett változata olvasható. A szerzők többek 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://regio.tk.hu/issue/29-evf-2021-1-szam/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbiai-nemzeti-bank-tiltakozik-nikola-tesla-horvat-euroermeken-valo
https://www.magyarszo.rs/hu/4678/gazdasag/247088/N%C3%A9metorsz%C3%A1g-Szerbia-els%C5%91dleges-%C3%BCzleti-partnere.htm
https://szabadmagyarszo.com/2021/07/25/a-fiatalok-tobb-mint-fele-egy-vasat-sem-keres/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

között: dr. Mészáros Zoltán, dr. Losoncz Alpár, dr. Major Gyöngyi, dr. Gábrity Molnár Irén, valamennyien az MTA külső 

köztestületének tagjai…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Kötet: A bukovinai székelyek nyomában 

A bukovinai székelyek életét, migrációját feldolgozó tanulmánykönyvet mutatták be Zentán. A könyv létrejöttén több anyaországi 

és hazai szerző dolgozott. A könyv megjelentetésével a 75 éve Bácskából elmenekült bukovinai székelyek előtt tisztelegnek, akik 

száműzetésük után tolnai falvakban telepedtek le. Szalai Lilla, a kiadvány társszerzője: „Asszonysorsokat, női sorsokat kutatunk 

Székelykevén. A székelykevei asszonyok élettörténetéből merítettünk, és a jelenlegi munkánk az a migrációról és a mobilitásról 

szól.” […] Nagy István, a kiadvány szerkesztője: „Hogyha már nincs konferencia, akkor nem lesz konferenciakötet, de lesz egy 

tanulmánykötet, s megkértük a konferenciára jelentkezetteket, hogy küldjék be az anyagot és volt, aki megtisztelt és beküldte, s 

ebből összejött egy kis kötet.” […] A bukovinai székelyek útját a madéfalvi kirajzástól bukovinai letelepedésükig, valamint 

áttelepedésük történetét öleli fel a kiadvány Boja Patyi Sarolta, a kiadvány társszerzője…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Róth Miksa-kiállítás Belgrádban 

Róth Miksa üvegművészetét mutatja be a Megszínesített napfény című kiállítás, ami a szerb fővárosban látogatható. Róth Miksa a 

19-20. század fordulóján megújuló üvegablak- és mozaikművészet legismertebb és legtermékenyebb magyar műhelyének alapítója 

és vezetője volt. Templomok, zsinagógák, kiállítási termek, fürdők, kávéházak és bérpaloták díszítése kötődik nevéhez. A 

munkásságát bemutató kiállítás jelenleg a belgrádi Collegium Hungaricumban tekinthető meg. A tárlatot később Újvidékre is 

átköltöztetik. Szentgyörgyi Klára, a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatója: „Szerencsére Róth Miksa rengeteget dolgozott, a 

mi szerencsénkre, és ez a kiállítás például azokat a műveket mutatja be, amelyek a Vajdaság területén láthatók. Például a szabadkai 

Városháza, annak a gyönyörű Díszterme. Látható a Zsinagóga…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Törvénytervezet: Megfosztanák az ukrántól azokat, akik felveszik az orosz állampolgárságot 

Három parlamenti képviselő törvénytervezetet nyújtott be, melyben azt kezdeményezik, hogy vonják meg az ukrán állampolgárságot 

azoktól, akik elfogadják az orosz személyi igazolványt. Amennyiben a törvényhozás elfogadná a javaslatot, akkor mindazok, akik 

önkéntesen felvették az orosz állampolgárságot, automatikusan elvesztenék az ukránt. A hírrel kapcsolatban a korrespondent.net 

emlékeztet: Dmitrij Kozak, az orosz elnöki adminisztráció vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy 2016 és 2020 között 978 ezer 

ukrán kapott orosz állampolgárságot…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Közös magyar tiltakozás a kisebbségi törvénytervezet ügyében 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) pénteki közös 

nyilatkozatában bírálta a hatályos nemzeti kisebbségi törvényt felváltani hivatott, Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló 

törvénytervezetet. “A nemzeti közösség kifejezést nem ismeri sem az alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi 

szerződések” – mutat rá a közös nyilatkozat, ezért a kárpátaljai magyarok két legfontosabb szervezete kategorikusan elutasítja az új 

megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Sikeresen lezajlott az első Kárpátaljai Magyar Polgári Szalon  

Az első Kárpátaljai Magyar Polgári Szalon legfontosabb célja, hogy olyan szellemi műhelyt biztosítson a kárpátaljai magyar 

értelmiség számára, ahol azok a helyi fiatalok, akik aktívan részt kívánnak venni a közéletben, egy igazán erős bázisként szolgáló 

rendezvényen tudjanak találkozni. […] Átvették diplomáikat a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második és harmadik évfolyamos 

diákjai…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videóriport: Egy zsidó hitközség mindennapjai Beregszászon 

Ezúttal egy igazán különleges helyre látogatunk el, – Beregszászba, egy működő zsinagógába, hogy megismerjük egy zsidó 

hitközség mindennapjait. Hogy milyen maga az épület, mi található benne és mi történik, mi történt a múltban ezekkel az 

emberekkel…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4678/kultura/247147/M%C3%BAltunk-jelen%C3%BCnk-%C3%A9s-j%C3%B6v%C5%91nk-szabadkai-VM4K-kisebbs%C3%A9gi-identit%C3%A1s-Az-els%C5%91-sz%C3%A1z-%C3%A9v.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/bukovinai-szekelyek-nyomaban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megszinesitett-napfeny-roth-miksa-kiallitas-belgradban
https://karpathir.com/2021/07/25/megfosztanak-az-ukrantol-azokat-akik-felveszik-az-orosz-allampolgarsagot/
https://karpathir.com/2021/07/23/a-kmksz-es-az-umdsz-elfogadhatatlannak-tartja-az-ukrajna-nemzeti-kozossegeirol-szolo-torvenytervezetet/
https://kiszo.net/2021/07/24/kozos-magyar-tiltakozas-a-kisebbsegi-torvenytervezet-ugyeben/
https://karpataljalap.net/2021/07/25/sikeresen-lezajlott-az-elso-karpataljai-magyar-polgari-szalon
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/i-karpataljai-polgari-szalon.html
https://karpataljalap.net/2021/07/25/atvettek-diplomaikat-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-masodik-es-harmadik-evfolyamos
https://tv21ungvar.tv/tematikus-musoraink/azert-jottem-ide/azert-jottem-ide-68-adas-a-beregszaszi-zsinagoga-2021-07-25.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Videóriport: A munkácsi római katolikus egyházmegye rendezvényei 

A videóriport betekintést nyújt a munkácsi római katolikus egyházmegye rendezvényeibe, táboraiba és a hitgyülekezet életébe…” 

Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Statisztika: Az EU-ban Románia az agyelszívás első számú áldozata 

A magasan képzett romániai állampolgárok 22 százaléka dolgozik külföldön, derül ki az Európai Bizottságnak a munkaerő 

mozgására vonatkozó éves jelentéséből. Ez messze a legmagasabb arány az Európai Unióban. A második helyen, messze elmaradva 

Románia mögött, az EU legszegényebb állama, Bulgária áll, 13 százalékkal. A felsőfokú végzettséggel rendelkező portugálok 10 

százaléka keresi külföldön a boldogulást, míg a lengyelek esetében ezek aránya 9 százalék. Az Európai Bizottság adatai szerint 

2019-ben 456 ezer, felsőfokú végzettséggel bíró román állampolgár dolgozott az EU valamelyik másik tagállamában. A magasan 

képzettek körében 2019-ben Nagy-Britannia volt a legnépszerűbb célország. Az Egyesült Királyság kilépését követően a legtöbb 

külföldi diplomást Németország, Spanyolország, Franciaország, Belgium és Ausztria vonzza…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

„Elosztották” a nyolcadikosokat: Kolozs és Háromszék 

Kolozs megyében összesen 188, ebből magyar tagozaton 77 hely maradt betöltetlenül a nyolcadikosok számítógépes elosztása után, 

amelynek eredményét szombat délelőtt tették közzé az admitere.edu.ro honlapon. Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-

helyettes elmondta: számított arra, hogy a számítógépes elosztás után maradnak betöltetlen helyek, mivel már eleve több helyet 

hirdettek meg, mint amennyi tanuló elvégezte a nyolcadik osztályt Kolozs megyében. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség (ISJ) 

igazgatótanácsa a hét elején, vélhetőleg hétfőn dönt azokról a magyar tannyelvű kilencedik osztályokról, ahol nem gyűlt össze a 

létrehozáshoz szükséges tizenöt gyermek. […] A szombaton közzétett eredmények szerint a háromszéki középiskolákban 

meghirdetett helyekből 43 maradt üresen, mindenik román tannyelvű osztályban, 45 diákot pedig azért nem osztott el a vonatkozó 

számítógépes program, mert az illető jelentkezési kérelme hiányos, illetve hibás volt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

A székelyföldi megyék között is nagyok az eltérések a Tinédzserkorú szülések tekintetében  

Noha a különböző intézmények témába vágó adatai nehezen összehasonlíthatók, az egyértelműen kijelenthető, hogy magas a 

tinédzserkorú anyák száma Romániában. E tekintetben Székelyföld egyes részein jobb a helyzet az országos átlagnál, de a térségen 

belül is vannak egyenlőtlenségek: leggyakrabban Maros megyében szülnek gyereket tinédzserkorú lányok, a második helyen 

Kovászna megye áll. Az adatok Hargita megyében a legjobbak. […] Hívja fel a figyelmet legfrissebb közleményében a Mentsétek 

meg a gyermekeket civil szervezet a 2019-es évre vonatkozó statisztikai adatok alapján. Az általuk közölt számok nem túl biztatóak: 

A tinédzserkorú anyák számát illetően egyébként hosszú évek óta Románia és Bulgária váltja egymást az első helyen az Európai 

Unióban…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum igazgatója 

A korlátozások feloldása után ismét sokan érdeklődnek a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum gyűjteményei, tárlatai 

iránt. Dimény Attila muzeológus, az MTA külső köztestületének tagja elmondta, sok román látogató is érkezik a céhes város 

történetét bemutató múzeumba. […] Dimény Attila az intézmény igazgatója megkeresésünkre kifejtette, két hónapja újították fel a 

népviseleti gyűjteménynek és a helytörténeti tárlatnak helyet adó tereket, így a céhes város híres állandó kiállításai „felfrissülve” 

várják a látogatókat, ismét teljessé vált a múzeum teljes palettája…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: Tamás Gáspár Miklós filozófus a Transindex könyvestéken 

Tamás Gáspár Miklós, kolozsvári filozófusnak 1999 után az idén jelent meg egy tanulmány- és esszékötete magyarul, Antitézis 

címmel, Sipos Balázs fordításában és szerkesztésében. A Transindex könyvesték alkalmakor a kötet immár a harmadik kiadásnál 

tartott. Az 1978-ban Romániából elüldözött gondolkodóval a Tranzit Házban szervezett rendezvényen Gyöngyösi Csilla és Horváth-

Kovács Szilárd beszélgetett. A beszélgetés első részében Tamás Gáspár Miklós szülővárosához való ellentmondásos viszonyáról 

mesélt, a tőle megszokott láttató plaszticitással, empatikus szellemességgel, de nem kímélte a közönséget a metszően ironikus 

reflexiótól: itt van Kolozsváron, tehát „minden rendben”. Komolyabbra fordítva a szót beszámolt arról, hogy a filozófia egyik 

eredendő és mindenkori intuíciója éppen az, hogy a valósággal valami mégsincs minden teljesen rendben. Arról is, hogy ez ma is 

igaz, hiszen a politikai berendezkedések nem teljesítik az igazságosság, az egyenlőség, és a szabadság felé tett ígéreteit…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hetrol-hetre/hitelet-140-adas-2021-07-25.html
https://maszol.ro/gazdasag/Az-EU-ban-Romania-az-agyelszivas-elso-szamu-aldozata
http://szabadsag.ro/-/letszam-alatt-egy-kolozsvari-es-a-desi-magyar-kilencedik-osztaly
https://www.3szek.ro/load/cikk/143071/minden-magyar-hely-betelt-kilencedikes-kozepiskolai-felveteli
https://www.3szek.ro/load/cikk/143071/minden-magyar-hely-betelt-kilencedikes-kozepiskolai-felveteli
https://szekelyhon.ro/aktualis/tinedzserkoru-szulesek-a-szekelyfoldi-megyek-kozott-is-nagyok-az-elteresek
https://kronikaonline.ro/kultura/sokakat-vonz-a-cehes-varos-kozgyujtemenye-szamos-roman-latogato-is-erdeklodik-a-kezdivasarhelyi-incze-laszlo-cehtorteneti-muzeu
https://tv.transindex.ro/?film=1166&tamas_gaspar_miklos_szabadsag_nincs_igazsagtalansag_van_megsem_lepunk_fel_ellene


Egy lépéssel közelebb került a hazatéréshez a holokausztban eltűnt kolozsvári 19. századi zsidó regisztrum 

Az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi hatóságai a múlt héten kibocsájtott közleménye reményt adott azoknak a kelet-európai 

zsidó közösségeknek, akiknek több régi kézirata és könyve felbukkant egy a New York-i aukciósház licitjén februárban - derül ki a 

Baabel beszámolójából. Mint írtuk, a Kolozsvári Zsidó Hitközség tagjai öt nappal egy amerikai árverés előtt értesültek arról, hogy 

a New York-i Kestenbaum&Company aukciósház által licitre bocsátott, régi zsidó kéziratok között egy olyan értékes, 19. századi 

jegyzőkönyv is szerepel, amely a hitközség tulajdona volt, és a holokausztban veszett nyoma, mint annyi más értékes kéziratnak, 

dísztárgynak. […] A hitközség óvást nyújtott be a licit ellen. Az aukciós ház válasza az volt, hogy a szóban forgó tárgyak nem 

képezik a tulajdonukat, de visszatartják a licittől a szóban forgó tételt, hogy a hitközség bizonyíthassa az eladó felé a 

tulajdonjogát…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Ritka lelet Sztánán: 16. századi, meglepően épen maradt főkötő 

Páratlan szépségű, meglepően ép, Kárpát-medencei viszonylatban is ritkaságnak számító lelet került elő a felújítás alatt álló sztánai 

református templomban végzett ásatáson: egy rendkívül finoman, fémfonalakból, különféle technikákkal megmunkált, a 16. század 

első feléből származó főkötő. A gyönyörű fejviselet a szentélyben feltárt, az egykori oltár közelében elhelyezett koporsós sírból 

került elő, és az elhunyt halotti öltözékének része volt. […] „A lelet lényegében a fémfonal ezüsttartalma folytán őrződött meg: az 

ezüst sóival átitatódtak a textilrészek, tartósította ezeket, gátolta a bomlást. Mivel a sírból való kibontás után rövid időn belül 

elindulhat a szerves bomlás, penészedés, nagyon fontos az ilyen leleteket mielőbb megtisztítani, s kezelni” – magyarázta Lengyel 

Boglárka régészeti fémrestaurátor…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró 

Elhunyt 87 éves korában Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró, szerkesztő, a marosvásárhelyi színház egykori 

igazgatója - közölte csütörtökön a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Facebook-oldalán. Gálfalvi Zsolt 

1933-ban született Marosvásárhelyen, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát 1955-ben. 

[…] A marosvásárhelyi Állami Magyar Színház igazgatója volt 1967 és 1969 között. Első kötetébe (Írók, könyvek, viták. 1958) 

pályája első szakaszában született irodalomkritikai cikkeit és tanulmányait gyűjtötte össze. […] Gálfalvi Zsolt Prospero szigetén 

című könyvének bevezető esszéjében mondja: “A bölcs, a tapasztalt, a minden emberit megértő Prospero többre, másra képes: 

érzékenységével, tudásával, gondolatainak és érzelmeinek erejével, a kimondással, a formába öntésseé feloldani segít a lélek 

csomóit, humanizálja a létet…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Elkészült a magyarvalkói református templom felújítása 

Vasárnap ünnepi hálaadó istentisztelet tartottak a frissen felújított a magyarvalkói református templomban - derült ki a Magyarvalkói 

Református Egyházközség közösségi oldalán megosztott meghívóból. A magyarvalkói református templomot sokan Kalotaszeg 

legszebb fekvésű templomának tartják. A templomot 1261-ben alapították Ferences barátok a falu feletti dombon. A romanika 

építészeti stílus jegyeit viselő kis kápolnát 1452-ben bővítették ki a gótikus, támpilléres, sokszögű szentéllyel, amelyhez később – 

1550-ben – hozzáépítettek egy a zömök, masszív tornyot…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Miklósvár 810 éves: Első írásos említését ünnepelték 

Miklósvár első írásos említésének 810. évfordulóját ünnepelték tegnap a hagyományos Anna-napi búcsúval, egész napos 

rendezvénysorozattal, családoknak szóló programokkal a Kálnoky-kastélyban és parkjában a helybeli római katolikus 

egyházközség, a Kálnoky Alapítvány és más civil szervezetek, valamint a baróti önkormányzat összefogásával, Demeter Zoltán 

főszervezésében. A szentmise után a templom közelében, a Petőfi utca sarkán a tíz éve felavatott Miklósvár 800 emlékműnél, a 

Mihály János történész által koordinált Székely Címer- Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport által összeállított Székely 

Történelmi Zászlósor előtt folytatódott az ünnepi műsor. Demeter László történész, Erdővidék Múzeumának vezetője emlékeztetett: 

„Tíz évvel ezelőtt kerek évfordulót ünnepeltünk, az 1211-es említés is, meg Barót 1224-es említése is bizonyítja, hogy Székelyföld 

már az Árpád-korban benépesült…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: A hatodik Partiumi Szabadegyetem 

A PKE alapszakos hallgatói és oktatói mellett a hatodik Partiumi Szabadegyetemen magyarországi vendégek is részt vettek, de volt 

egy szlovéniai vendégelőadó is. Az elmúlt egy hétben közösen fedezték fel a bihari táj rejtett és kevésbé rejtett kincseit. […] 

Pénteken előadások zajlottak a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Házban, melyek közül mindenki tetszését főleg Pék 

Sándor nagyváradi lelkész és PKE-s diák előadása nyerte el. Újpalotát mutatta be, a kereszt alakú falut, mely mindössze nyolc 

kilométerre fekszik Nagyváradtól, és melynek birtokosa gróf Frimont János lett 1819-ben. Napjainkban is élnek még itt német 

telepesek, sőt, a 2002-es népszámláláskor még a lakosság fele német volt, emellett főleg magyar lakossága volt még magas, jelenleg 

https://multikult.transindex.ro/?hir=11845&egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_hazatereshez_a_holokausztban_eltunt_kolozsvari_19._szazadi_zsido_regisztrum
http://szabadsag.ro/-/ritka-lelet-sztanan-16-szazadi-meglepoen-epen-maradt-fokoto
https://itthon.transindex.ro/?hir=64818&elhunyt_galfalvi_zsolt_erdelyi_irodalom_es_szinikritikus_esszeiro
https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-erdelyi-prospero
https://multikult.transindex.ro/?hir=11846&elkeszult_a_magyarvalkoi_reformatus_templom_felujitasa
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pedig az előadásból kiderült, hogy itt is beindult az elrománosodás folyamata. […] Szegedi Mária, a székelyhídi alagútfolklórról 

szóló előadása is izgalmasnak bizonyult…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Irodalom- és kultúraszervezési lehetőségeket jár körül a Látó tábora 

Az ötödik alkalommal július 23–25. között zajló írótalálkozót a Látó irodalmi lap a Fiatal Írók Szövetségével (FISZ) közösen 

szervezi – olvasható a marosvásárhelyi székhelyű lap szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint fogalmaznak, a 

találkozón a lap szellemi köréhez tartozó alkotókkal, illetve erdélyi és magyarországi műhelyekhez kapcsolódó irodalmárokkal 

járják körül az irodalmi és kultúraszervezési lehetőségeket. Ezenkívül szó lesz drámáról, prózáról, líráról – ígérik a szervezők. A 

táborban erdélyi és magyarországi kortárs költők, írók vesznek részt. A szakmai fórumokon arra keresik a választ, hogyan egészítik 

ki az online tér és a különböző csoportosulások a klasszikus, nyomtatott irodalmi lapok tevékenységét. […] Ezenkívül kerekasztal-

beszélgetést is szerveznek kortárs fiatal irodalom beszédmódjairól…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Kötet: Így egy papról nem beszélünk? 

Perintfalvi Rita könyve, az Amire nincs bocsánat – szexuális ragadozók az egyházban néhány hete jelent meg a Kalligram kiadónál. 

A szerzővel a Gombaszögi Nyári Táborban július 15-én beszélgettünk. […] Mikor és miért kezdett el foglalkozni a könyv témájával, 

az egyházon belüli sötét titkokkal, a szexuális bántalmazással? 2019 februárjában Ferenc pápa, aki már a megválasztását követően 

azt mondta, hogy zéró tolerancia minden szexuális visszaéléssel kapcsolatban, összehívott egy vatikáni csúcstalálkozót… […] 

Magyarországot Veres András, a magyar püspöki kar elnöke képviselte ezen a találkozón, és amikor hazajött, megkérdezték tőle, 

hány esetről van tudomása. Azt válaszolta, hogy tizenegynéhányról. És arra a kérdésre, hogy hány esetet ismer, hány áldozattal 

találkozott, azt mondta, hogy eggyel sem. Ez volt az a pont, ahol teológusként azt éreztem, nem hiszem el, hogy az én egyházam 

ennyire érzéketlen és közönyös az áldozatok iránt. […] Ez indította el azt a sorozatot, amely ott tart ma, hogy 37 áldozatot ismertem 

meg, vannak köztük szlovákiaiak is. […] Az áldozattörtének megírásához nagyon egyedi szerkezetet választottam. Volt közben két 

segítőm, Heves Andrea pszichológus és Csóka Judit klinikai szakpszichológus, velük megbeszéltem ezeket a történeteket…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk >  

Kötet: A csütörtökiek lelkesen vették kezükbe a múltidező Számadáskönyvet 

Immár hagyományos módon júliusban ünneplik a “csütörtökiek” a Szent Jakab-napokat. […] Masicza Róbert csütörtöki esperes 

összefoglalta, hogy ezt a könyvbemutatót már tavaly előkészítették. Darvas Mátyás latin- és ógörögtanár, illetve fordító 

beszámolójában ismertette a CRONICA & CONSUETUDINES könyv előzményeit. Kiemelte, hogy ezen a környéken rettentő 

ritkaság, hogy fennmaradtak ebben a régióban ilyen plébániai feljegyzések. A továbbiakban a csütörtöki Szent Jakab-templom és 

plébánia Számadáskönyvének jellemzőit, ismertetőit mutatta be. A kiadványban továbbá vannak még helyi és országos hírek is, 

amelyek a falu sorsát is magába foglalják. […] Datvas Mátyás a Magyarságkutató Intézet, Klasszika-filológiai Kutatóközpont 

munkatársa. Előadásának része volt a Náray György 17. századi krónikája, illetve a Batthyányi vizitáció 18. századi fordítása 

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

Helyzetkép: A Kisbári templom 

Hét és egynegyed százada jegyezték le először a falu nevét, 1296-ban még Kysbary formában. A hagyomány úgy tartja, hogy a 

tatárdúlás után az országot újjáalapító IV. Béla király olasz szőlőművelőket telepített le itt, s talán még az is lehet, a dél-olaszországi 

Bari városa vidékéről. A falu legrégebbi épülete, a mai református templom a 13. században épült. Kisbári templomán jól 

megfigyelhető több építési korszak is. A kutatások szerint az első, feltételezhetően donátori alapítású, a helyi földbirtokos 

temetkezési helyéül is szolgáló templom a 13. század első harmadában épült…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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