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Megjelent Vizi Balázs szerkesztésében a Magyarország és szomszédai című kötet 

Vizi Balázs (szerk.): Magyarország és szomszédai. A kisebbségvédelem kérdései a kétoldalú szerződésekben, 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, L'Harmattan (2021). […] A Kárpát-medence mai országainak 

kapcsolatait a közös történelmi múlt öröksége feszültségekkel terheli. A versailles-i békerendszer, amely etnikai alapon akarta 

átrendezni a határokat, nem megoldotta a soknemzetiségű birodalmak problémáit, hanem megsokszorozta immár nemzetállami 

keretek között. […] A közép-európai rendszerváltások időszakában újabb lendületet kapott a kérdés rendezése, több nemzetközi 

dokumentum is született a kisebbségek védelmére. Emellett az elhallgatott vagy burokban tartott kisebbségi kérdés a térség országai 

bilaterális egyezményeinek részévé is vált… […] Vajon a kétoldalú szerződések valóban alkalmasak a kisebbségi jogok 

megerősítésére, a kisebbségek helyzetének javítására? Hogyan viszonyulnak az államok ezeknek a szerződéseknek a 

végrehajtásához…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

  

Kétszer annyi kénsavat termelnek a szerbiai hőerőművek, mint az EU összes hőerőműve együttvéve 

Azok a szerbiai hőerőművek, amelyek szénégetéssel termelnek villanyáramot a legnagyobb kénsavkibocsátók voltak 2020-ban a 

Nyugat-Balkánon. A legnagyobb szennyező a Kostolac B. hőerőmű volt. A mérések szerint a hőerőművek összesen 333.602 tonnát 

bocsátottak ki, s ezzel meghaladták az Európai Unió területén lévő, összesen 221 erőmű kibocsátását, írja a novaekonomija.rs. […] 

A felmérésből kiderül, hogy a szerbiai kórházakban 2020-ban 847 ember szorult kórházi ellátásra szív- és érrendszeri betegségek 

miatt, amelyeknek okozói egyértelműen a levegőben lévő PM részecskék. Ugyancsak úgy vélik, hogy ez a légszennyező okozza a 

gyermekeknél a bronhitiszt és az asztmatikus rohamokat is…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Elektronikusan ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács 

Elektronikus szavazás útján bonyolították le a Magyar Nemzeti Tanács huszonötödik ülését, erről az ülést követően sajtóközleményt 

adott ki a testület. […] A Magyar Nemzeti Tanács huszonötödik elektronikus ülésén elfogadta a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény 2022. évi munka- és pénzügyi tervét, továbbá a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, a Zentai 

Magyar Kamaraszínház és a Zentai Történelmi Levéltár 2022. évi munkatervét is. A Végrehajtó Bizottság döntései alapján előzetes 

jóváhagyásra került: a belgrádi Klett Kiadó Kft. nyolcadik osztályos matematika tankönyve és egyéb taneszközei…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

Videó: A Kiss Lajos Néprajzi Társaság konferenciája 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság konferenciát szervezett a temerini Tájház udvarában, ahol az 1944 óta megjelent 

tanulmányköteteket, folklorisztikai gyűjteményeket összegezték. A Bori Imre Idő, idő tavaszidő – A Jugoszláviai magyarság 

népköltészetéből című antológiája óta megjelent köteteket, folklorisztikai eredményeket vitatták meg. Fehér Viktor néprajzkutató, 

kulturális antropológus Katona Imre munkásságát emelte ki. […] Silling Léda - az MTA külső köztestületének tagja - könyvének 

kiemelt szerep jutott a konferencián…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Zenta megünnepelte a város napját 

324 évvel ezelőtt, 1697. szeptember 11-én Zenta határában, a Savoyai Jenő által vezetett egyesült hadak világtörténelmi jelentőségű 

csatát nyertek a török hadakkal szemben. A győzelemnek köszönhetően majdnem egész Magyarország felszabadult az oszmán 

hódítás alól, 1699-ben pedig megkötötték a karlócai békét, amellyel lezárult a törökök közép-európai térhódítása. A Tisza menti 

település ehhez a nagy jelentőségű dátumhoz fűzi a város napját, amelyet minden évben többnapos rendezvénysorozattal ünnepel 

meg. […] A díszülést követően megkoszorúzták a zentai csata emlékhelyét, és megkongatták az emlékharangot. Délután felavatásra 

került a 100 éve született Szeli István akadémikus, magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár és kritikus emléktáblája, amelyet 

követően leleplezték a Zentai Gimnáziumban elhelyezett, Szeli Istvánt ábrázoló mellszobrot is. Az alkotás Szilágyi László újvidéki 

szobrászművész keze munkáját dicséri…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. szeptember 13. 
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https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2021/09/a-magyarorszag-es-szomszedai
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/10/ketszer-annyi-kensavat-termelnek-a-szerbiai-mint-az-eu-osszes-hoeromuvei-egyuttveve/
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/10/elektronikusan-ulesezett-az-mnt/
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/az-elm%C3%BAlt-77-%C3%A9v-hagyat%C3%A9ka_1271174.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26952/Zenta-megunnepelte-a-varos-napjat.html
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/11/az-emlektabla-felavatasa-fontos-kultuszhellye-teszi-a-szeli-hazat/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Videó: Kiállítás régészeti ásatásokról Zentán 

Régészeti ásatásokról szóló kiállítás nyílt a Zentai Városi Múzeumban. Észak-Bácskában 2017 óta folyamatosan feltérképezik a 

régészeti lelőhelyeket. Eddig különféle leleteket, mintákat, tárgyakat találtak, melyek folyamatos feldolgozás alatt állnak. A kiállítás 

a Magyarkanizsa, Zenta és Ada községben történt ásatásokat mutatja be. Silling Léda, néprajzkutató, az MTA külső köztestületének 

tagja: „Korábban itt, Zenta területén, én azt hiszem, 8-9 lelőhelyről tudtunk, most 100 fölött van a régészeti lelőhelyek száma csak 

Zenta területén, ezért tudtuk, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Megkeződött a 69. Kanizsai Írótábor 

Megkezdődött csütörtökön délután a sorrendben hatvankilencedik írótábor. A megemlékezésre a hagyományokhoz híven a helyi 

Népkertben került sor az írótábor emlékműnél. […] A rendezvény a szomszédos Dobó Tihamér Képtárban folytatódott, ahol az írók 

és az érdeklődők a Találkozásaink - muravidéki fotókiállítást tekinthették meg, amelyet Antalovics Péter és Bence Lajos nyitottak 

meg. Ezt követően a program az Art Caféban folytatódott, ahol Horváth Júlia Borbála íróval és antropológussal, a Magyar 

Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának elnökével Ternovácz Fanni és Lennert Móger Tímea beszélgetett. […] A délelőtti 

órákban az Ifjúsági Otthonban a fiatalon elhunyt Patócs Lászlóról emlékezett meg Bakos Petra és Danyi Zoltán, a beszélgetést pedig 

Berényi Emőke vezette. […] A délutáni programok az Art Caféban folytatódtak, ahol Az irodalom új terei címmel tartottak egy 

beszélgetést. A beszélgetésen részt vett Losoncz-Kelemen Emese, Beszédes István és Keresztes Balázs, a beszélgetést pedig Fehér 

Miklós vezette. Az irodalom új terei című beszélgetésen a központi téma az irodalom, a kultúra online térbe való költözése, ami új 

távlatokat nyitott a művészetekben…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Megnyílt Zsáki István retrospektív kiállítása Topolyán 

Ötven alkotást mutattak be Topolya Község Múzeumának megújult emeleti termeiben, a Human document című retrospektív 

tárlaton. A három nagytermet betöltő kiállítás Zsáki István, képzőművész úgynevezett babás időszakát mutatta be, valamint 

tájfestészetét és csendélet alkotásait is megtekinthette a közönség…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Parasztosz gyászmise a zentai csata emlékére 

Parasztosz gyászmisét tartottak a zentai csata 324. évfordulója alkalmából a zentai Szent Mihály arkangyal-templomban. A 

pravoszláv liturgiát több mint 300 éve minden évben megtartják, hogy megemlékezzenek és imádkozzanak a zentai csatában elhunyt 

áldozatokért. Stojkov Igor, titkár, KKT, Zenta: „Ez nekünk, zentaiaknak egy olyan közös pont, amely keretében a római katolikusok 

és a pravoszlávok összefonódnak, és egy olyan esemény, ahol mindannyian ünneplünk, tehát ahogy a pravoszlávok eljönnek a 

pravoszláv templomban, ugyanúgy a katolikus magyarok is eljönnek a pravoszláv templomba ezen a napon…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Trianoni trauma a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház idei repertoárján 

Koprodukciókkal, ősbemutatóval és a trianoni traumát feldolgozó szerzői projekttel várja a közönséget a 2021/2022-es évadban a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Színház – közölte a teátrum vezetője. […] A színház egyik koprodukciós előadása már elkészült, a 

Mi az otthon című szerbiai-svájci-koszovói előadást Svájcban már bemutatták. […] A következő év a budapesti Átrium Színházzal 

közös koprodukcióval indul. A trianoni traumát körüljáró, feldolgozó előadást Urbán András rendezi…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

RNBO titkár: Ukrajna térjen át a latin ábécére 

Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára úgy véli, hogy Ukrajnának szakítania kell a cirill 

írásmóddal és át kell térnie a latinra – áll a Pravda.com.ua hírében. Danilov kifejtette: kiáll amellett, hogy már az óvodában tanítani 

kellene az angol nyelvet, s ehhez az első fontos lépés a „latinicára” való átállás. […] Oroszország célja, hogy az év végére az 

ideiglenesen megszállt kelet-ukrajnai régióban egymillió személy rendelkezzen orosz személyazonossági igazolvánnyal – tájékoztat 

az UNIAN. A Kreml döntésének hátterében a jövő héten esedékes oroszországi parlamenti választások állnak, melybe – a Kreml 

döntése alapján – bekapcsolják a megszállt területek lakosságát is. Az UNIAN emlékeztet: Oroszország 2019-től mostanáig a 

megszállt területen 600 ezer személyi igazolványt adott ki…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kiallitas-regeszeti-asatasokrol-zentan
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14829/Megkezodott-a-69_-Kanizsai-Irotabor.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14833/Szines-programok-a-Kanizsai-Irotabor-masodik-napjan.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14836/Sinkovits-Peterhez-kerult-az-Kanizsai-Irotabor-Vandorkulacsa.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/human-document-retrospektiv-tarlat-topolyan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/parasztosz-gyaszmise-zentai-csata-emlekere
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/09/10/trianoni-trauma-es-lovas-ildiko-regenyadaptacioja-a-szabadkai-kosztolanyi-dezso-szinhaz-idei-repertoarjan/
https://kiszo.net/2021/09/12/a-nemzetbiztonsagi-tanacs-titkara-latin-abc-t-akar/
https://kiszo.net/2021/09/09/az-ev-vegere-egymillio-donbaszi-lehet-orosz-allampolgar/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Az államnyelvvédelmi biztos megérti a kárpátaljai magyarokat, de… A törvény az törvény  

„Ukrajna minden feltételt megteremt ahhoz, hogy az államnyelv megfelelően fejlődjön Ukrajnában” – jelentette ki Tarasz Kreminy 

államnyelvvédelmi biztos nemrég Ungváron, az oktatás helyzetével foglalkozó összukrán fórumon. Felszólalása közben kiderült: 

állítása nem állja meg a helyét Kárpátaljára vonatkoztatva. […] Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora, a KMAT elnöke is részt vett a fórumon, ahol sikerült magánbeszélgetést folytatnia a nyelvi ombudsmannal. Őt kérdeztük 

Tarasz Kreminy ungvári látogatásáról.  […] Miről tartott előadást a nyelvvédelmi biztos?  Tarasz Kreminy az előadásában kifejtette, 

hogy Ukrajna minden feltételt megteremt ahhoz, hogy az államnyelv megfelelően fejlődjön Ukrajnában. […] akkor hogy lehet az, 

hogy Kárpátalja – amely ugye, mint tudjuk, Ukrajna megyéje – nem rendelkezik egyetlen egy olyan központtal sem, ahol ilyen 

vizsgát tehetnének. […] Számon kérni rajtunk azt, hogy egy karácsonyi műsor, vagy egy iskolai ünnepség nem ukrán nyelvű, vagy 

nincs ukránul feliratozva, egész egyszerűen döbbenetes. Hiszen képzeljük el azt, hogy előbb-utóbb feljelentés érkezhet arra is, hogy 

angol órán a tanár angolul szólt a gyerekhez. […] A főiskola esetében azt sérelmezték, hogy a hallgatók által működtetett Facebook-

oldal csak magyar nyelvű, nincs ukrán változata…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Interjú: Majoros Mónika, tanár 

Pedagógusnak született. Három évtizedes pályafutása alatt sosem ingott meg elhatározásában. A Kárpáti Igaz Szó Kulcslyuk 

rovatának vendége Majoros Mónika, a Sislóci Líceum magyar nyelv- és irodalomtanára. […] Sosem volt kérdés számomra, hogy 

pedagógus leszek. Mindig is szerettem tanulni, rengeteget olvastam, a matematika viszont gyakran kifogott rajtam. Ez is 

közrejátszott abban, hogy a filológia felé fordultam. Vörös diplomával fejeztem be az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és 

irodalom szakát. […] 2006-ban Szanyi Béla, Ung-vidék díszpolgárának ösztönzésére és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

támogatásával létrehoztuk a Dobó István Magyar Hagyományőrző Társaságot. Számos nemzetközi konferenciát szerveztünk, az 

iskolában kialakítottunk egy Dobó-emlékszobát, ápoljuk a kapcsolatot a szlovákiai, magyarországi és lengyelországi hasonló 

célokat felvállaló csoportokkal…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Több mint 500 robbanószerkezetet találtak az Árpád-vonal mentén Kárpátalján 

A katasztrófa-elhárítás pirotechnikai szakemberei ez idő alatt megtisztították az első és a második világháborúból származó 

lőszerektől a Toronya község (Ökörmezői kistérség) melletti erdőterületet. Erről Natalija Batir, a megyei katasztrófa-elhárítási 

szolgálat szóvivője szeptember 10-én adott hírt. Elmondása szerint a katasztrófa-elhárítók az Árpád-vonal (a Magyar Királyi 

Honvédség védelmi rendszere a II. világháború idején) mentén dolgoztak, amely Kárpátalján is áthaladt. A szóvivő szerint a 

szakemberek összesen 11 hektárt vizsgáltak át…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Felmérés: Fáradtabbak, bizonytalanabbak lettek a Z generáció tagjai 

Szűkösnek tartja a pénzügyi erőforrásait, hiányosnak a pénzügyi nevelését a Z generációhoz tartozó fiatalok jelentős része – derül 

ki egy friss felmérésből. Közel 1200 16 és 24 év közötti romániai fiatalt szólítottak meg, elsősorban abból a célból, hogy megértsék 

a cselekedeteik, fogyasztói döntéseik mozgatórugóit a jelenlegi járványhelyzetben. A Z generáció hangulatvilágának és 

magatartásmódjának alakulására, vágyaira összpontosító kutatást idén nyáron már második alkalommal végezték el, egybevetve a 

tavalyi eredményekkel. A megkérdezett fiatalok a tavalyinál jóval nagyobb arányban jelezték, hogy pénztelenebbek, fáradtabbak, 

bizonytalanabbak, tanácsadásra vágynak. […] A Z generáció törekvéseire, vágyaira, az általuk problematikusnak vélt helyzetekre, 

nehézségekre összpontosító Insights PulseZ című kutatást idén júliusban végezték. Az összesen 1186 fiatalból álló mintát úgy 

állították össze, hogy reprezentatív legyen a nemek megoszlására, az ország régióira és a vidéki-városi környezetre vonatkozóan 

egyaránt...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kevesebb pedagógus foglalkozik a kisiskolásokkal Romániában 

Romániában jut a legtöbb kisiskolás egy pedagógusra az Európai Unióban egy friss felmérés szerint. Ez az adat viszont nem azonos 

az osztályok átlagos létszámával. A magas érték inkább azzal magyarázható, hogy míg a legtöbb országban két tanár foglalkozik 

egy általános iskolai osztállyal, nálunk ezt a feladatot az esetek túlnyomó többségében egy személy látja el. Az adatok szerint az 

Európai Unió tagállamaiban összesen 24,5 millió kisiskolás tanult 2019-ben, a tanárok száma pedig kétmillió volt (85 százalékuk 

nő). Ennek alapján az EU-s átlag az egy tanárra jutó kisiskolások számát tekintve átlagosan 13,5. A tagállamok között ugyanakkor 

jelentős eltérések figyelhetők meg: a legjobb helyzetben lévő Görögországban például mindössze 8,7 ez az érték, miközben a 

rangsor élén álló Romániában 19,4 kisiskolás jut egy pedagógusra. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ezt az adatot az összes 

diák és pedagógus számának összehasonlításával számítják ki, tehát nem szabad összetéveszteni az osztályok átlagos létszámával...” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-allamnyelvvedelmi-biztos-megerti-a-karpataljai-magyarokat-de/
https://kiszo.net/2021/09/12/majoros-monika-a-kolcsonos-megbeszeles-hive-vagyok/
https://kiszo.net/2021/09/10/tobb-mint-500-robbanoszerkezetet-talaltak-az-arpad-vonal-menten-karpataljan/
http://szabadsag.ro/-/faradtabbak-bizonytalanabbak-lettek-a-z-generacio-tagjai
https://szekelyhon.ro/vilag/mashol-ketto-nalunk-egy-kevesebb-pedagogus-foglalkozik-a-kisiskolasokkal-romaniaban


Klaus Iohannis felavatta Deák Árpád Brukenthal-szobrát Nagyszebenben 

Deák Árpád nagyváradi szobrászművész készítette el Samuel von Brukenthalnak, Erdély egykori szász kormányzójának a 

háromméteres bronzszobrát, amelyet szombaton avattak fel Nagyszeben központjában Klaus Iohannis államfő jelenlétében. Az 

impozáns talapzaton álló művet a Brukenthal-múzeum alapítója születésének 300. évfordulóján adták át, a szobor megalkotásáról 

Deák Árpád beszélt a Krónikának. […] Mostantól szimbolikusan ezen a téren találkozik a mai Románia területén lévő első múzeum 

megalapítója, az erdélyi szászok legragyogóbb személyisége a Kárpátokon túli román iskola megalapítójával, Gheorghe Lazărral” 

– mondta az ünnepélyes szoboravatáson Klaus Iohannis, arra utalva, hogy Gheorghe Lazăr szobra ugyanazon téren, átellenben áll...” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Különleges előadással zárult a kétnapos konferencia 

Ünnepi a hangulat a nagyváradi magyar közösség körében, kiváltképpen (de nem kizárólag) a református egyházban, hiszen 360. 

évfordulója van idén a Váradi Bibliának, emellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennállásának centenáriumát 

ünnepli. Ezen jeles alkalmak kapcsán szervezett a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület kétnapos, közös konferenciát, együttműködve a Csillagocska Alapítvánnyal, a Károli Gáspár Református 

Egyetemmel, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, valamint a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelyével. Az 

előadók között szerepeltek a konferenciának helyszínt nyújtó PKE oktatói: Balázs Géza és az MTA külső köztestületének tagjai 

Magyari Sára, Flóra Gábor, a KREK részéről pedig több lelkipásztor, például Visky István, aki A puritanizmus anyanyelvi 

programjáról értekezett. […] Pálfi József rektor és főszervező, az MTA külső köztestületének tagja is kiemelte, maga is rengeteg új 

élménnyel és ismerettel gazdagodott ebben a két napban...” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

100 éves a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda 

Szombaton ünnepelte fennállásának századik évfordulóját a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. A Gyöngyvirág utcai 

református templomban tartott ünnepi hangversenyen négy kórus lépett közönség elé, a jubiláló dalárdát köszöntők pedig a 

dalkultúra tovább éltetésében végzett szolgálatot méltatták. A kórusnak otthont adó intézmény, a Kónya Ádám Művelődési Ház 

nevében Tubák-Damian Diana igazgató mondott köszönetet a dalárda és Jakab Árpád karnagy lelkes, kitartó munkájáért. Jakab 

Árpád karnagy a dalárda eddigi tizenkét karnagya közül közvetlen elődjét, László Attilát emelte ki, aki közel fél évszázadon át 

vezette-nevelte az együttest…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató a Sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 

Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív – idézte a Prédikátor könyvét Reisinger János 

magyarországi irodalomtörténész Para Olga A Csillag és a Lant című verskötetének kedd esti bemutatóján a sepsiszentgyörgyi Bod 

Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében, ahol olyan sok érdeklődő volt, amennyi embert – bevallása szerint – még nem látott 

könyvbemutatón a neves szakember. A nevezett kötet, mely közel száz verset tartalmaz, a magyarországi Romanika Kiadónál jelent 

meg ezúttal második, bővített kiadásban…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

A világhálón már elérhető, nyomtatásban is megjelenik az Erdélyi Magyar Breviárium 

Visszapillantó tükörként mutatja be a térség jeles személyiségeit a Czirják Árpád kanonok által írt és szerkesztett Erdélyi Magyar 

Breviárium. Az erdélyi magyar múlt nagyjairól szóló anyagok szeptember elsejétől kezdtek megjelenni a világhálón, ahol online 

formában olvasható és hallható a breviárium szövege. A közeljövőben nyomtatott formában is napvilágot lát a pápai prelátus 

munkája. A szerző az év minden egyes napjára egy olyan személyiséget választott, aki értéket adott hozzá az erdélyi és az egyetemes 

kultúrához...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Honvédjaink bevonulására emlékeztek Olaszteleken 

A magyar honvédek nyolcvanegy évvel ezelőtti bevonulására emlékeztek tegnap a Történelmi Vitézi Rend v. Dálnoki Veress Lajos 

Székely Törzs Bardoc-Miklósvárszéki tagjai az olaszteleki református templomban, majd Vargyas–Székelyszáldobos–Felsőrákos–

Olasztelek határában tavaly felállított, az eseménynek emléket állító székely kapunál fejet hajtottak az elődök áldozatvállalása előtt. 

[…] A négyes keresztútnál Kósa Ilona Imola az 1940. szeptember 12-nek napját elevenítette fel, s szólt a mellükre kokárdát tűző 

férfiakról, a hajukba nemzeti színű szalagot fonó lányokról, a honvédeket virágcsokrokkal fogadó asszonyokról, és felolvasta azt a 

köszöntőt, amivel akkor a nagybaconi Nagy Dalma fogadta a magyar honvédeket…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

 

 

https://kronikaonline.ro/kultura/deak-arpad-brukenthal-szobra-all-szebenben
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Kötetbemutató: Szent Optika Kassán 

Szeptember 9-én került sor a MaJel Rovás kassai székházában Rab Gusztáv Szent Optika című regényének bemutatására. Tüskés 

Anna – az író hagyatékának gondozója a Petőfi Irodalmi Múzeumban először a szerzőt mutatta be, hiszen az jóformán ismeretlen. 

Rohoska Józsefként látta meg Sárospatakon 1901-ben a napvilágot, református családban. Heten voltak testvérek, akik közül ő volt 

a legidősebb. Egyik regénye, a Belvedere (1940) okán vált ismeretlenné. Az első bécsi döntés mámora körüli időket eleveníti fel 

benne. Ez a regénye 1945 májusában felkerült a „fasiszta” irodalom listájára, így nem publikálhatott. A háború után földmérőként 

dolgozott (1949–56), mivel 5 évre eltiltották az újságírástól és kizárták a Magyar Írók Szövetségéből. […] Kassán érthető módon a 

Szent Optika című regényének ismertetésére került sor, hiszen az a kassai vértanúk történetét dolgozza föl. Egyetlen regény, mely 

ehhez a témához nyúlt!…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felvidéki Értéktárak Találkozója Csicsón 

Csicsón szeptember 8-án harmadik alkalommal került sor a Felvidéki Értéktárak Találkozójára. A színes és gazdag rendezvényre 

több mint 90-en érkeztek az ország különböző tájairól…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

100 (+1) éves a Pro Kultúra Füleki Férfikar 

Centenáriumot ünnepelt a Pro Kultúra Füleki Férfikar. A kórus 1920-ban Magyar Dalkör néven alakult. A jubileumi ünnepségre a 

járványhelyzet miatt, egy év csúszással, szeptember 11-én került sor […] a Füleki Városi Művelődési Központ színháztermében. 

Fehér Miklós, a kórus jelenlegi karnagya 29 éve dirigálja az arany diplomás együttest. A közte és a kórus között kialakult sikeres 

munkakapcsolat a Galántai Kodály Napok minősítő rendszerében 8 ízben arany diplomát, a Szerencsi Férfikari Találkozón pedig 

egy alkalommal arany minősítést eredményezett. „Különleges szerepet töltünk be Szlovákiában, hiszen az egyetlen magyar ajkú 

férfikar vagyunk. […] A hangversenyt követően Jakab József, a kórus tiszteletbeli elnöke, és Puntigán József, bemutatta a 

centenárium alkalmából megjelentetett kiadványt, mely az „Egy (több mint) 100 éves énekkar története” címet viseli…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Gyöngyössy Imre előtt tiszteleg a római Collegium Hungaricum 

A római Collegium Hungaricum a Nemzeti Filmintézet (NFI) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a 

Filmarchívum valamint a Projekt Film Kft. közreműködésével Gyöngyössy Imre tíz, a Nemzeti Filmintézet által teljeskörűen 

felújított, digitalizált filmjét vetíti eredeti nyelven, olasz felirattal a római Nuovo Cinema Aquila moziban szeptember 13. és 17. 

között. […] A közlemény szerint szeptember 20-án a Falconieri-palota Liszt-termében tartják Gyöngyössy Imre Stigma című, 

magyar-olasz kétnyelvű kötetének bemutatóját, amely a rendező születésének 90. évfordulója alkalmából jelent meg a Nap Kiadó 

gondozásában. A kötetet Petényi Katalin rendező, forgatókönyvíró, valamint Roberto Ruspanti egyetemi tanár, fordító, az olasz-

magyar kapcsolatok szakértője méltatja…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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