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Emléktábla-avatás Rozsnyón 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) állandó programjának része emléktáblák állítása azon volt MTA-tagok 

emlékére, akik születésük, tevékenységük vagy kutatásuk programja révén a volt Felső-Magyarország területéhez kapcsolódtak. 

Ebben az évben második alkalommal került sor ilyen ünnepre. Október 2-án Rozsnyón felavattuk Magda Pál statisztikus és 

geográfus emléktábláját.  Magda Pál fő műve, amiért akadémiai tagságra is jelölték – Magyar Országnak és a határ őrző katonaság 

vidékeinek legújabb statisztikai és geográphiai leírása (Pest, 1819), német nyelvű kiadásai… […] Az ünnepi eseményen az SZMAT 

részéről Mészáros András elnök, Dusza János alelnök és Bolemant Lilla tag, az evangélikus egyházközség oldaláról pedig ThDr. 

Jerguš Olejár, PhD. gyülekezeti lelkész, Mgr. Viliam Solárik, a magyar gyülekezet lelkésze és Ing. Ivan Nemčok gyülekezeti 

felügyelő vettek részt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Lezajlott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozója 

Rozsnyó helyett Komáromban tartották meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 26. Országos Találkozóját. Az érdeklődők az online 

térben figyelhették az eseményeket. A pedagógusszövetség hagyományos díjait szűk körben osztották ki az arra érdemes 

tanároknak. Az SZMPSZ Országos Elnöksége döntése alapján a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Sándor Anna kapta. Az 

eseményre közel nyolcszáz pedagógus és iskolabarát regisztrált. […] A szakmai konferencián Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének alelnöke köszöntötte a maroknyi jelenlevő vendéget. A szakmai konferencia első előadója a Magyar 

Tudományos Akadémia új külső tagjaként köszöntött Simon Attila történész volt, aki Száz év kisebbségben - a szlovákiai magyarság 

önszerveződésének évszázada címmel adott elő. […] Hagyomány és korszerűség témában adott elő Pintes Gábor a Konstantin 

Filozófus Egyetem dékánja, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kiállítás: Magyar történelmi zászlók Zabolán 

„Ha én zászló volnék...” címmel magyar történelmi zászlók rekonstrukcióiból álló kiállítás nyílt Zabolán a Mikes-kastély 

rendezvénytermében péntek délután. Tárlatvezetést dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi 

Egyesület elnöke, az MTA külső köztestületi tagja tartott. […] Felvezetőjében dr. Pozsony Ferenc akadémikus, az MTA külső tagja, 

a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum alapítója elmondta, hogy a rekonstrukciókat a budapesti Magyarság Háza támogatásával 

valósították meg. Hozzátette, először 2019. október 6-án a Kriza János Néprajzi Társaság kolozsvári székhelyén állították ki, s íme, 

szinte pontosan két év után Zabolán is bemutathatják a kiállítást, melynek kurátora dr. Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Incze László 

Céhtörténeti Múzeum igazgatója, az MTA külső köztestületének tagja...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Szimpóziumot tartottak a román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról 

Negyedik alkalommal tartották meg szombaton a Marosvásárhelyi Rádió Stúdió-termében a Romániai Írószövetség 

Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett Román–magyar irodalmi interferenciák elnevezésű szimpóziumot. A kulturális folyóiratok 

hozzájárulása a kölcsönös megismeréshez témakörben a Marosvásárhelyi Fiók román és magyar tagjai folytattak párbeszédet a 

román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról, a román–magyar műfordítás kérdéseiről, az együttműködés további lehetőségeiről. 

A rendezvényen bemutatták az ezévben lefordított két regényt is. Răzvan Voncu irodalomkritikus és irodalomtörténész szerint bár 

teljesen más-más megközelítésben, de a Dan Stanca: Detonare/Robbanás, valamint Vida Gábor: Egy dadogás története egyaránt 

többgenerációs családtörténet révén mutatja be egy adott társadalom, adott térség történelmét, egzisztenciális kérdéseit, mindkét mű 

– bár különböző módon, de – pontos látleletet ad az elmúlt évszázad sorskérdéseiről, a mikro- és makrotársadalmi folyamatokról. 

[…] A könyvbemutatók után a konferencia előadásokkal folytatódott...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Gúnyhatáron innen 

A maga nemében egyedi könyvet adott ki a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE): Léphaft Pál vajdasági 

karikaturista 52 rajzához ugyanannyi újságíró egy-egy gondolatot társított, így a Gúnyhatár - Léphaft-karikatúrák körülírva című 

kötet nem rajzzal illusztrált szöveg, hanem szöveggel illusztrált rajz. A könyv ötletgazdája, Galbács Pál a szerda délutáni, a Bod 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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Péter Megyei Könyvtárban szűk körben megtartott könyvbemutatón elmondta, nem személyekről szóló, hanem történéseket 

tartalmazó karikatúrákat kért Léphafttól, a Kanadától Ausztráliáig tíz országból verbuvált magyar újságíró társakat pedig arra kérte, 

ne a rajzot magyarázzák – hiszen ha egy karikatúrát elkezdenek magyarázni, az annak a halálát jelenti –, hanem olyan szövegeket 

írjanak, amelyeket a rajz vált ki belőlük. […] Ambrus Attila, a kötet szerkesztője kiemelte, óriási dolog az, ahogyan 52 újságíró 

össze tudott fogni...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Romsics Ignác előadása Sepsiszentgyörgyön 

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész hétfő délután a Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott, Trianon másodszor – Az 1947-es 

párizsi békeszerződés című előadásában nem is tett egyebet, mint összefoglalta az 1920–47 között zajlottakat, rávilágítva azokra a 

folyamatokra, amelyek a párizsi békeszerződések végkimeneteléhez vezettek. Az éppen Székelyföld-díjban részesült, és ennek 

apropóján a Székelyföld folyóirat meghívására Erdélyben tartózkodó Romsics Ignác professzor sepsiszentgyörgyi előadását a 

trianoni döntések felelevenítésével kezdte...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Keresztes Gyulára emlékeztek 

Keresztes Gyulára emlékeztek október 5-én, kedden délután a marosvásárhelyi Bernády Házban egykori pályatársak, ismerősök, jó 

barátai, tisztelői. A rendezvényen Simon György tanár, a Bernády Alapítvány kuratóriumának tagja elmondta, hogy amikor 

Keresztes Gyulát előterjesztették a Bernády-díjra, és tudtára adták, akkor is szerényen csak azt válaszolta: „valaki más biztosan 

jobban megérdemelné. […] Ilyen ember volt az 1921. augusztus 7-én Marosvásárhelyen született Keresztes Gyula, aki Budapesten 

a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (Műegyetemen) fejezte be tanulmányait 1944-ben. […] 

Öt könyve jelent meg, számos más könyvnek társszerzője, több mint 400 cikket közölt helyi, országos és külföldi újságban, 

szaklapban...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Markó Béla és Novák Ferenc Tata kapja a Kriterion-koszorút 

Két Kriterion-koszorút adnak át 2021-ben, az elismerést Markó Béla költő és Novák Ferenc Tata koreográfus kapja meg, jelentette 

be hétfőn a csíkszeredai Kriterion Alapítvány kuratóriuma...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Szlovákia ellentörvénnyel akadályozná, hogy a magyar kormány termőföldet vegyen az országban 

Rendkívüli hullámokat vetett Szlovákia és Magyarország közti viszonyban, hogy a magyar kormány akár több ezer hektár szlovákiai 

termőföld megvásárlását tervezheti. Ivan Korčok (SaS-jelölt) szlovák külügyminiszter, a mezőgazdasági minisztériummal együtt, 

erre reagálva törvénymódosítást kezdeményez. Samuel Vlčan (OĽaNO) mezőgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, hamarosan a 

kormány elé terjeszti a törvénymódosítási tervezetet. […] Korčok külügyminiszter a jogalkotási folyamat elindításán túl azonnali 

intézkedést is tett. Találkozott, Ján Mrvával, a geodéziai, kartográfiai és kataszteri hivatal vezetőjével, aki pedig utasítást küldött 

szét az ország kataszteri hivatalainak. Eszerint a regionális irodáknak október 15-től kötelező tájékoztatniuk az illetékes szerveket 

arról, ha külföldi államok vásárolnának ingatlanokat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Új népvándorlás Kassa tövében 

Rajka és Kéked között négyszázötven kilométer a távolság, elhelyezkedésük miatt azonban hasonló változásokon mentek keresztül 

az elmúlt szűk egy évtizedben. Bár mindkét település Magyarországon fekszik, természetes vonzásközpontjuk az északi szomszéd, 

Szlovákia egy-egy lokális metropolisza, Pozsony és Kassa már évszázadok óta. Kékedet Trianon lassú halálra ítélte, amelyet a 

rendszerváltást követő leépítések csak megerősítettek. A fiatalok Miskolc, illetve Budapest irányába vándorolnak a munka után, a 

faluban maradt szülők pedig megöregednek. […] A tényleges változást a 2010–2015 közötti időszak hozta meg, amikor új […] híd 

épült. A korábbi 50 kilométer helyett így már csak tizennyolc kilométert kellett autózni ahhoz, hogy Kékedről Kassára érjünk. […] 

Például, hogy egy kassai hatodik emeleti lakótelepi lakás áráért Kékeden családi házat és hozzá udvart, kertet vásárolhatnak. 

Maczega Márton, Kéked polgármestere is elmondta a Magyar7 olvasóinak, hogy 2021 második felére a falu lakosságának a felét 

teszi ki a szlovákiai betelepülők száma. A modern kor önkéntes lakosságcseréje ez…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Mérföldkövek honismereti konferencia 

Huszonnegyedik alkalommal szervezték meg a Mérföldkövek honismereti konferenciát. A rendezvény október 8-án az udvardi 

temetőben nyugvó honvédek sírjainak megkoszorúzásával vette kezdetét, mivel az aradi vértanúk emléknapjához közeli időpontban 

szervezték meg a rendezvényt. A megemlékezés után Dunajszky Géza Népírtás Pozsonyligetfalun című filmjének levetítésével 

kezdődött a konferencia, a témáról Dunajszky Géza könyvet is megjelentetett. […] A Pro Pátria Honismereti Szövetség minden 

évben átadja a Pátria díjat, ezúttal rendhagyó módon olyan személy kapta, aki tagja a Szövetségnek. Koncsol László jelenlegi 

https://www.3szek.ro/load/cikk/144858/gunyhataron-innen
https://www.3szek.ro/load/cikk/144866/masodik-trianon-romsics-ignac-sepsiszentgyorgyon
https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-oeroeksegvedelem-oeroek-ore
https://maszol.ro/kultura/Marko-Bela-es-Novak-Ferenc-Tata-kapja-a-Kriterion-koszorut
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https://ma7.sk/tajaink/xxi-szazadi-lakossagcsere-kassa-toveben-avagy-ahova-a-virus-hozta-a-valasztojogot-2-resz
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tiszteletbeli elnök azonban betegsége miatt nem lehetett jelen, munkásságát Szabó László méltatta. […] Az előadások sorát Prof. 

Dr. Marinovich Endre, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese kezdte meg, aki Antall József 

miniszterelnökről adott elő. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója Velünk élő Trianon címmel 

tartott előadást. […] Kovács László történész előadása elején elmondta, Pozsonynak éppen úgy 13 vértanúja volt, mint Aradnak…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötet: Kismácséd Beneš árnyékában 

A kismácsédi Varga Ferenc szavakban kifejezhetetlen óriási munkája helytörténeti kutatásainak harmadik kötete, amely a 

Kismácséd Beneš árnyékában  - Kismácséd története 3. címmel jelent meg. A kötet négy nyelven: magyarul, angolul, szlovákul és 

németül mutatja be Eduard Beneš 1945. május 4-én Kassán kihirdetett kormányprogramjának és az 1945. augusztus harmadikán 

megjelent dekrétumainak hatását a Mátyus-földi kisközség mindennapjaira. […] Házszám szerinti lakhelyét alapul véve sorolja fel, 

hogy a település egyes lakóit melyik dekrétum érinti (a tizenhárom közül), és hogy a ház lakóinak mi lett a további sorsuk. A könyv 

szeptember 11-én került bemutatásra egy kiállítás keretében Kismácsédon, a mintegy 600 lakosú kisközségben, amelynek ma már 

több mint fele szlovák nemzetiségű. […] Én nem történelmet akartam írni, hanem a történelem névtelen statisztikáiból, a feledésből 

kiemelni Kismácséd Beneš-áldozatait.  Olyan kötetet kínálok a leendő olvasóimnak, amilyen a monográfiák jegyében a 

rendszerváltás óta nem íródott” – mondta Varga Ferenc…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Tóth Zoltán könyvbemutatója Bátkában 

Író-olvasó találkozót rendeztek Bátkában, a Remény Idősebb Generáció Klubjában Tóth Zoltán fiatal költővel, aki bemutatta a 

Révülés és a Zuhanás címet viselő versesköteteit, s elárulta, hogyan készül a trilógia harmadik kiadványa Felülemelkedés címmel. 

Tóth Zoltán elmondta, hogy örömmel jön a bátkai nyugdíjasok közé, ahol legutóbb még néhai édesanyjával volt jelen. Az ő 

emlékének egyperces néma csenddel adóztak, s mint megtudtuk, a Zuhanás könyvet is az ő emlékének ajánlotta fel, amely 77 verset 

tartalmaz. A fiatal nagybalogi költő színdarabra írt verseskötetében szerepel a Nemzeti hitvallás, illetve a Trianon árvái című 

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

Szobrot kapott szülővárosában a 140 éve született Kittenberger Kálmán 

Születésének 140. évfordulója alkalmából a mai napon leplezték le a róla elnevezett utcában a lévai zsinagógával szemben felállított 

Kittenberger Kálmán-szobrot. […] Kittenberger Kálmán hat alkalommal összesen 16 évet töltött Afrikában, s több mint 60 ezer 

példányból álló anyaggal gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményeit. Gyűjtése mintegy 300 új állatfajt 

tartalmazott, közülük csaknem negyvenet róla neveztek el…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Stirber Lajos és Hodossy Gyula kapta az idei Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat 

A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás október 8-án hetedik alkalommal adta át a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat a 

komáromi Kultúrpalota dísztermében. A kuratórium ez alkalommal Stirber Lajos komáromi pedagógust, karnagyot, a Magyar 

Kultúra Lovagját és Hodossy Gyula dunaszerdahelyi irodalmárt, kultúra-és közösségszervezőt tartotta méltónak az elismerésre…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

  

Belgrádban megkezdődött az el nem kötelezett országok csúcstalálkozója 

Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és Aleksandar Vučić szerb elnök beszédével kezdődött meg ma Belgrádban az el nem kötelezett 

országok csúcstalálkozója, amelyet a mozgalom alapításának és első konferenciájának 60. évfordulója alkalmából tartanak…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Szerbia a hulladék mindössze négy százalékát hasznosítja újra 

Az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) adatai azt mutatják, hogy Szerbia csak az összes kezelt hulladék négy százalékát használja 

fel újra, míg az újra felhasznált hulladékok aránya az Európai Unió szintjén 49,4 százalék. […] 2018-ban az Európai Unió országai 

fejenként átlagosan 5,1, míg Szerbia 7,3 tonna hulladékot termeltek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Tanévkezdés az újvidéki Magyar Tanszéken 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 1959 óta a magyartanárok egyetemi 

képzését végzi, de ezzel párhuzamosan tudományos kutatásokat végez a magyar nyelv, irodalom, néprajz, művelődéstörténet 
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tárgykörében. Az alapfokozatú bölcsészképzésen kívül elérhető a mesterképzés és a doktori stúdiumok is. Az idei tanévkezdést 

lényegesen megnehezíti, hogy a tanszék három emblematikus tanára is nyugdíjba vonul, helyüket pedig egyelőre csak nehezen 

tudják pótolni. Tavaly 14-en, idén 13-an iratkoztak be a 20 költségvetési helyre […] mondta Utasi Csilla rendkívüli egyetemi tanár, 

az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Videó: A Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozója Topolyán 

Megkezdődött a Vajdasági Fiatal Természetkutatók Találkozója a Topolyai Művésztelepen, melyet az Arcus Környezetvédő 

Egyesület szervezte. Vasárnap szakmai előadások és terepi gyakorlatok színesítik a programot. Az első napon Kocsis Antal 

helytörténész a topolyai keresztekről tartott rövid beszámolót. Kutatásai szerint mintegy 100 ilyen található Topolyán és környékén. 

A jelenleg még megtalálható keresztek körül belül az 1700-as évektől datálhatók dokumentumokkal, és terepen is megtalálhatók 

még belőlük többet.. […] Az út menti keresztek vallási jelentősége címmel Tóth József bajsai plébános adott elő. […] Hogyan is 

kell a szakrális kis építményeket, szobrokat, kőkereszteket szakszerűen restaurálni? Erről szólt Biacsi Karolina, kőszobrász-

restaurátor előadása…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Videó: A Népkör 1871-2021 jubileuma 

Hármas jubileumot ünnepel a Népkör. […] A Népkör Magyar Művelődési Központ fennállásának 150. évfordulója alkalmából idén 

több külön programmal is készülnek…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Vajdaságiak a Junior Prima díjasok között 

Átadták a Junior Prima díjakat Budapesten népművészet és közművelődés kategóriában.  A szakmai szervezetek jelöléseiből az öt 

tagból álló zsűri tíz, harminc év alatti díjazottat választott ki, akik saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak. A 

díjazottak: Cseszák Zsombor népzenész, zenetanár Óbecséről, a Fokos zenekar tagja, […] és a szintén vajdasági származású Sőregi 

Anna népdalénekes…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

Börtönnel fenyegetik a katonai behívó elől bujkáló sorköteleseket Kárpátalján 

Egyre gyakrabban bíróság elé citálják a bevonulási kötelezettséget ignoráló sorköteleseket, ugyanis a megyében, ahogy Ukrajna-

szerte is, egyre több fiatal próbál kibújni a sorkötelezettség alól az év végéig tartó őszi-téli sorozási időszakban, írja a 

Mukachevo.net. […] Kárpátalján a tavaszi sorozási időszakban közel 3 ezren bújtak ki a sorkötelezettség alól, ellenük adminisztratív 

eljárást indítottak.  Eddig 777 személyt kutattak fel és sújtottak pénzbírsággal. Ezt követően ezek a sorkötelesek kötelesek 

megjelenni a hadkiegészítő parancsnokságokon – hangsúlyozta Jurij Velicskanics…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Interjú: Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola igyekszik mindig egy lépéssel előrébb járni. Az oktatási törvény árnyékában, a 

képzési kínálatok versenyében, a magyar kisebbségi felsőoktatás egyik bázisaként oktatással, karriertanácsadással, 

érdekérvényesítéssel próbálják elérni azt, hogy jól képzett, motivált fiatalokkal töltsék meg szülőföldünket. Míg 2020-ban 178, idén, 

2021 nyarán már 222 hallgató végzett a főiskolán – kezdte beszélgetésünket Csernicskó István rektor, a Kárpátaljai Magyar 

Akadémiai Tanács alelnöke. Ezzel a hallgatói összlétszám 987 főre emelkedett. Ami a már működő képzési programokat illeti: 

változó, mikor melyik vonzza a legtöbb hallgatót. Hagyományosan nálunk az angol szak a legnépszerűbb, de a számvitel és adóügy, 

illetve turizmus képzésre is sok a jelentkező. A magyar nyelvnek kétségkívül presztízse van Kárpátalján. Egyre több nem magyar 

anyanyelvű is tanul ezen a szakon. […] A 2017-es törvény értelmében a felsőoktatásban kizárólag államnyelven lehet tanítani. Erre 

van valamilyen megoldás? […] Munkatársaink egy része nemcsak oktat, kutat és tudományos tevékenységet folytat, hanem az 

érdekérvényesítésben is részt vesz. Folyamatosan ébernek kell lennünk…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A KMKSZ XXXII. közgyűlése megerősítette elnöki pozíciójában Brenzovics Lászlót 

„Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak” – Kós Károly 1921-ben megfogalmazott szavainak jegyében tartotta meg 

XXXII. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) október 9-én Beregszászban. A közgyűlés egyöntetű 

szavazással megerősítette elnöki pozíciójában Brenzovics Lászlót, aki sajnálaton módon még most sem tud biztonságban 

hazatérni…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevkezdes-az-ujvideki-magyar-tanszeken
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-fiatal-termeszetkutatok-talalkozoja-topolyan-0
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/nepkor-1871-2021
https://www.hetnap.rs/cikk/Vajdasagiak-a-Junior-Prima-dijasok-kozott-37302.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4745/kultura/251915/A-legjobbkor-j%C3%B6tt-elismer%C3%A9s-csesz%C3%A1k-zsombor-Junior-Prima-Fokos-zenekar.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4745/kultura/251930/S%C5%91regi-Anna-A-Junior-Prima-D%C3%ADj-visszaigazol%C3%A1s-arr%C3%B3l-hogy-j%C3%B3-%C3%BAton-haladok-Junior-Prima-S%C5%91regi-Anna.htm
https://kiszo.net/2021/10/08/bortonnel-fenyegetik-a-katonai-behivo-elol-bujkalo-sorkoteleseket-karpataljan/
https://kiszo.net/2021/10/08/dr-csernicsko-istvan-megmaradasunk-zaloga-a-tobbnyelvuseg-%e2%94%82kiszo-interju/
https://karpataljalap.net/2021/10/11/kmksz-xxxii-kozgyulese-megerositette-elnoki-poziciojaban-brenzovics-laszlot


DIASZPÓRA 

A 1944. évi szovjet légitámadás áldozataira emlékeztek Beregszászban 

Beregszászon október 9-e az 1944. évi szovjet bombázás mintegy 250 áldozatának gyásznapja. Magyarország Beregszászi 

Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet közösen emlékezett meg az október 9-i légitámadás áldozatairól. A 

megemlékezés a temető honvédparcellájánál vette kezdetét, ahol Szilágyi Mátyás szólt az egybegyűltekhez. […] Csatári György, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék vezetőjének történelmi 

összefoglalója után Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze katonadalokat adott elő. A 

megemlékezés koszorúzással ért véget…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Interjú: Kérdésessé vált a Beregvidéki Múzeum jövője 

A Beregvidéki Múzeum Beregszászban a Bethlen utca elején, az egykori Bethlen kastély épületében található, melyet az erdélyi 

fejedelem 1629-ben épített. A múzeum sajnálatos módon január eleje óta zárva van, mivel Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum 

nem hosszabbította meg a bérleti szerződést. Sepa János, a múzeum igazgatója otthonában fogadott minket, ugyanis a kiállítás az 

év eleje óta nem látogatható. Csak a múzeum dolgozóit engedik be leolvasni a villanyóra állását és ellenőrizni, hogy nem ázott-e be 

az épület, ugyanis az ingatlan tetőszerkezete már rég felújításra szorul. […] Az intézmény – tizenkilenc év bezártság után – 

megnyitásakor, 2002. március 30-án még csupán 42 kiállított tárgyat tekinthetett meg a látogató, mostanra az exponátumok száma 

meghaladja a 7200 darabot – kezdi a beszélgetést az igazgató…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

New York államban látható Kligl Sándor Kossuth-mellszobra 

A New York állambeli Buffalóban látható Kligl Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Kossuth Lajost ábrázoló 

mellszobra, amelyet amerikai–magyar diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója, valamint az október 6-i nemzeti gyásznap 

alkalmából avattak fel szombaton. „A félalakos figura nem a szabadságharc hevében készült portrékhoz hasonlóan ábrázolja 

Kossuthot, hanem idősebbnek és szomorúnak mutatja” – mondta, felidézve: a politikust kétéves törökországi tartózkodása után, 

1851 decemberében hadihajóval menekítették ki Amerikába, ahol nagy tisztelettel fogadták. Számos helyen megfordult, és több 

beszédet mondott. […] A szobrot a 17. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola épületében állították fel…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk >     

Emléktábla avatás Manchesterben 

A manchesteri főkonzul és a Cancer Research UK Manchester Institute igazgatója emléktáblát állított Lajtha László emlékére. 

Lajtha László György professzor (1920-1995) a manchesteri Christie Kórház Paterson Laboratóriumának első igazgatója és a 

manchesteri egyetemen a kísérleti onkológia professzora volt. Kísérletes rákkutatással, hematológiával, elsősorban a sejtciklus 

vizsgálatával foglalkozott és úttörője volt a stem sejtek hematológiában való használatának…” Forrás: Maosz.org: teljes cikk >

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Összeállította: Bóna László                                     
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