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Lapszemle: A REGIO 2021/2. száma 

A REGIO folyóirat legfrissebb számában tematikus tanulmányok találhatóak „Szolidaritás járvány idején” témakörben, […] illetve 

elérhető Kollai István: Az etnikai konfliktusok spirális jellege a 18. századi magyar-szlovák identitáspéldák példáján című 

tanulmánya, illetve Milan Olejnik, Soňa Gabzdilová: A kommunista rendszer és a magyar nyelvű oktatás Szlovákiában 1948 és 

1950 között írása. Kritikák jelentek meg Antal Róbert-István doktorandusz: A román akadémiai tudományosság Trianon-képe 2020-

ban, […] és Zahorán Csaba, az MTA Lendület Kutatócsoport munkatársa: Marie Antoinette fekete hollója címmel Roman Holec 

szlovák történész: Trianon – diadal és katasztrófa c. legújabb kötetéről…” Forrás: RegioTK.hu: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Kassától Košicéig 

Október 13-án, szerdán egy megkésett könyvbemutatóra került sor Kassán. A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Budapest) közös kiadásában jelent meg még 2020-ban Bukovszky László, Simon Attila és 

Szeghy Gayer Veronika Kassától Košicéig, Molnár Miklós Emlékkönyv (Somorja-Budapest) című kötete. […] A méltatlanul 

elfeledett Molnár Miklós (1877–1946) műbútorasztalos és szociáldemokrata politikus Kassa jeles személyiségei közé tartozott, aki 

válságos időben irányította a város életét. […] Másik elévülhetetlen érdeme, hogy arról az időszakról, amikor Kassából Košicét 

faragtak, egy hatkötetes dokumentumgyűjteményt állított össze, mely most digitalizált formában a kötethez csatolt DVD-n 

tanulmányozható. Egyedülálló forrásanyagról van szó! Az egész a ládával együtt 53 kg-ot nyom. […] A három történész azután 

különböző nézőpontból számolt be Molnár Miklósról és gyűjteményéről. Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, 

az MTA külső tagja következett. A dokumentumok önmagukért beszélnek – mondta. Ennek a másfél évnek a krónikája bizonyítja, 

nem az történt, hogy október 28-án Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot és a kassaiak egyszerre arra ébredtek, hogy 

egy új államalakulatban vannak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Dusza János fizikus lett Szlovákia kiemelkedő tudós személyisége 

Szombaton Pozsonyban ünnepélyesen kihirdették az ESET Science Award idei díjazottait. Szlovákia kiemelkedő tudós 

személyiségének Dusza János fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a SZMAT korábbi elnökét, jelenlegi alelnökét 

választották. Dusza  János Sajógömörön született 1952. október 14-én. […] A budapesti ELTE TTK-n szerzett kutatófizikusi 

oklevelet 1976-ban. 1977-ben a Szlovák Tudományos Akadémia kassai Anyagszerkezeti Kutatóintézetének lett a munkatársa. 1995-

ben lett a fizikai tudomány doktora. 1996-tól a Kassai Műszaki Egyetem docense, 2004-től professzora, 2007-től az MTA külső 

tagja. Kutatási területe a szilícium-nitrid alapú kerámiák, kerámia- és nanokompozitok, rétegezett kerámiák és kerámia-bervonatok 

anyagszerkezeti és mechanikai (kúszás, magashőmérsékleti, törés stb.) tulajdonságainak vizsgálata. […] Az eseményen beszédet 

mondott Zuzana Čaputová köztársasági elnök és Eduard Heger kormányfő is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kötet: Nagy József: A Székely Határvédelmi Erők története (1940-1944) 

A Székely önképépítés kutatási program támogatásával jelent meg Kolozsváron a Kriterion és az Erdélyi Múzeum Egyesület 

gondozásában Nagy József: Békeévek Mars árnyékában. A Székely Határvédelmi Erők története (1940-1944) című könyve…” 

Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

  

Adán tanácskozással és könyvbemutatóval zárult a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozat 

Az adai születésű Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtőjének tiszteletére rendezett nyelvművelő napokat 

csütörtökön és péntek tartotta meg Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada község önkormányzata és a Szarvas Gábor 

Könyvtár szervezésében. Az adai Szarvas Gábor-szobornál megtartott koszorúzási ünnepségen Sutus Áron, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet. Ma, most, 2021-ben, 149 évvel a Magyar Nyelvőr folyóirat indulása után, 

Szarvas Gábor születésének 189. évfordulóján… […] A nyelvművelő napok rendezvénysorozata a tudományos tanácskozással 

zárult. Bevezetésként Hódi Éva, az MTA külső köztestületének tagja, a nyelvművelő egyesület elnöke bemutatta a nyelvművelő 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. október 18. 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

napok 50 éves jubileuma alkalmából kiadott Nyelvünk ügyében című kötetet. Majd a tanácskozáson Az MTA külső köztestületének 

tagjai: Hajnal Jenő, Molnár Csikós László, Hódi Sándor előadása mellett felszólalt Balázs Géza, Pomozi Péter, Nagy Gyöngyi, Józó 

Mónika, Kávai Mucsi Katalin is, és felolvasták Szabó Szabados Ilona értekezését is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Kisimre Ferenc újságíró, író kettős könyvbemutatója Bajsán 

Négy évtizedes, változatos újságírói pályafutása során a topolyai születésű, de jó ideje Szegeden élő Kisimre Ferenc több 

szerkesztőség munkáját gazdagította. Kisimre Ferenc a szülőföldön, a Topolyától alig öt kilométerre levő Bajsán bemutatta a 

pandémia évében, 2020-ban kiadott két kötetét. […] A szegedi Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány gondozásában 

közreadott Az élet sodrásában című kötettel, mely Kisimre Ferenc újságírói munkájának a lenyomata, válogatás azok a cikkek közül, 

amelyek a Magyar Szó, a Délmagyarország hasábjain, valamint a különféle irodalmi és társadalmi folyóiratokban, hetilapokban, pl. 

a Hét Napban jelentek meg. […] A másik bemutatásra került kötet, az Emlékek, tájak – sorsok, emberek, a szegedi Ötágú Síp 

Kulturális Egyesület gondozásában látott napvilágot, melynek elnök asszonya, dr. Horváth István Károlyné a jelenlévőket is 

köszöntötte. Röviden vázolva az egyesület munkáját, a helybelieknek a szögedi kirajzásról is szólt, szavait a közönség soraiból 

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

Videó: Pénteken megkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXV. Találkozója Szajánban 

Negyed évszázados lett a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója. A 25. alkalommal megrendezett szemlének, 2014 

után, ismét Szaján ad otthont. A jubileumi találkozót egy kiállítás megnyitóval indították el péntek este, amely bemutatja a 

rendezvény elmúlt 25 évének jeles pillanatait. A tárlat, amelyet a művelődési Ház előcsarnokában állítottak ki, elnyerte a látogatók 

tetszését. Mindenki izgatottan kereste rajta az ismerős arcokat. A kiállítást Virág Kiss Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

szakmunkatársa méltatta…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Riport: Eltűnő foglalkozás, paprikaszüretelő asszonyok Bánátban 

Az Oroszlámos tőszomszédságában fekvő kis faluban éli nyugdíjas napjait Fejős Magdolna. [...] Bandagazda szervezi, toborozza a 

napszámosokat a különféle mezőgazdasági idénymunkákra, főleg az őszi terménybetakarítás idején keresett a kézi munkaerő Észak-

Bánátban. A Tisza-vidéknek ebben a csücskében még napjainkban is többen foglalkoznak fűszerpaprika, dughagyma, vöröshagyma 

stb. termesztésével. E mezőgazdasági kultúrák termesztése még nem teljesen gépesített, például a fűszerpaprikát kizárólag kézzel 

szedik, méghozzá két alkalommal. […] Mifelénk Bánátban a napszám már hosszabb ideje 2400 dinár, de sokak számára ez sem 

elég vonzó…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

 

Térkép készül arról, mennyire radioaktív még Csernobil 

A Bristoli Egyetem kutatói ukrán szakértők segítségével feltérképezik, mennyire sugárzó Csernobil területe – írja az IFL Science-

re hivatkozva a 24.hu. A kutatók maguk mérik a sugárzási értékeket, de velük tart a Boston Dynamics robotkutyája is. A projekt 

egyik fő célja az, hogy tovább vizsgálja az autonóm és félig autonóm robotok munkájának értékét magas sugárzású környezetben, 

és felmérjék az erőmű romjainak területén jelentkező radiológiai veszélyeket…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Ortutay-est Radvánszky Ferenc református lelkész előadásával 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium szervezésében immáron harmadik alkalommal – ám az idei tanévben először – 

tartottak Ortutay-estét, melynek keretében ezúttal Radvánszky Ferenc református lelkész referált az előttünk álló kihívásokról és 

lehetőségről. A rendezvény kezdetén Varju Zoltán, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium irodaigazgatója és a program 

vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitó- és köszöntőbeszédeket követően Isten áldását kérve, közös imádságot követően 

kezdetét vette Radvánszky Ferenc tiszteletes előadása, aki roppant részletességgel mutatta be az ember élete során rá leselkedő 

kihívások és azon lehetőségek kapcsolatát egymással és Istennel, melyek a mindennapi életünkben néha észrevehetetlenül jelen 

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

Videó: Tudománia 7. adás 

Az újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés témáját ölelte fel a beregszászi főiskolán megrendezett 6. Kutatók Éjszakája. A 

Biológia és Kémia Tanszék munkatársai, olyan nem szokványos kísérleteken és előadásokon keresztül hívták fel a diákok figyelmét 

https://www.magyarszo.rs/hu/4750/kultura/252366/Nyelv%C3%BCnk-%C3%BCgy%C3%A9ben-Ada-Szarvas-G%C3%A1bor-Nyelvm%C5%B1vel%C5%91-Napok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4751/vajdasag_topolya/252432/%C3%89rt%C3%A9kek-a-%E2%80%9Esemmib%C5%91l-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4751/kultura/252379/Negyed-%C3%A9vsz%C3%A1zada-a-magyar-kult%C3%BAra-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-Amat%C5%91r-Sz%C3%ADnj%C3%A1tsz%C3%B3k-XXV-Tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kezdetet-vette-vajdasagi-magyar-amator-szinjatszok-talalkozoja
https://www.magyarszo.rs/hu/4747/vajdasag/252054/Napi-nyolc-%C3%B3ra-hajlong%C3%A1s.htm
https://karpathir.com/2021/10/17/terkep-keszul-arrol-mennyire-radioaktiv-meg-csernobil/
https://karpataljalap.net/2021/09/30/ortutay-est-radvanszky-ferenc-reformatus-lelkesz-eloadasaval


ROMÁNIA/ERDÉLY 

a természet védelmére, a környezettudatosság fontosságára melyekre a biológia órák keretein belül nincs lehetőség. […] 

TudoMániában önök is megismerhetik a polimerek tulajdonságait, a talaj lebontó szerepét valamint azt, hogy mi a hulladék hogyan 

használjuk és hasznosítsunk újra azt…” Forrás: TvUngvár21.tv: teljes cikk > 

Interjú: Bárány Erzsébet, nyelvész 

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. Felsőoktatásban dolgozni talán még felelősségteljesebb, 

hisz a jövő tanárai, a tudományos munka művelői az oktatók kezei alatt formálódnak. Bárány Erzsébet, a Rákóczi Főiskola Filológia 

Tanszékén belül működő Ukrán Tanszéki Csoportjának munkatársa, az MTA külső köztestületének tagja szívvel-lélekkel végzi 

munkáját. Meséljen magáról. […] Beregszászban születtem, itt is nőttem fel, pedagóguscsaládban. […] Egy friss diplomás számára 

felsőoktatásban tanítani nagy kihívás. De akkoriban a főiskolánk olyan volt, mint egy kis család, mindenki segített a másiknak, 

biztattuk egymást, ezáltal mára szépen kinőttük magunkat és nagycsaláddá váltunk. […] Oktatói pályám kezdetén engem és több 

kollégámat Soós Kálmán akkori rektorunk biztatott arra, hogy nyissunk a tudományos munka felé is. Ennek hatására felvételiztem 

az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, ahol a Szláv Filológiai Intézetben gyarapíthattam a tudásomat…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk >  

 

Szakmák tűnnek el, újak jelennek meg: Szakemberek szerint aktualizálásra szorul a foglalkozások jegyzéke 

Pontosításra szorul a romániai szakmák jegyzéke Raluca Turcan ügyvivő munkaügyi miniszter szerint. A Krónika által 

megszólaltatott szakértők is úgy gondolják, hogy a jegyzéket folyamatosan frissíteni kell, mert a munkaerőpiac dinamikusan alakul, 

szegmentálódik, a gyakorlat az, hogy a jegyzékben szereplő általános megnevezést az álláshirdetésekben, a munkaköri leírásban 

pontosítják. A jegyzékben 189 olyan foglalkozást azonosítottak, amelyeket már nem űz senki az országban, ezzel párhuzamosan 

viszont közel 1800 olyan szakmát gyakorolnak, amelyek nem lelhetők fel a lajstromban...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Székelyföldi közgyűjtemények tartalmait digitalizálja a budapesti Néprajzi Múzeum 

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után hétfőn Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson kezdik meg a néprajzi tartalmak 

digitális fejlesztését a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársai. Ahhoz, hogy az együttműködésben szereplő intézmények mielőbb 

rendelkezzenek korszerű, digitalizált állományokat is tartalmazó, publikálási lehetőséggel bíró nyilvántartással, a Néprajzi Múzeum 

szakemberei komplex, öt pilléren nyugvó feladatrendszert dolgoztak ki. A kezdeti felmérést adatbázisépítés, digitalizálás, majd 

archiválás követi, emellett az utógondozásra is figyelmet fordítanak – hangsúlyozzák az MTI-hez eljuttatott közleményben. A 

felépített ideiglenes digitalizáló állomás először Sepsiszentgyörgyön, majd Csíkszeredán teljesített szolgálatot...” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Bemutatták Halász Péter néprajzkutató legújabb tanulmánykötetét Csíkszeredában 

A 12. Székelyföld Napok rendezvénysorozatának keretében mutatták be szerdán a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban 

Halász Péter Ninc ki gondot üszeljen ránk című könyvét. A gyűjteményes tanulmánykötetet, amely a moldvai magyarok 

hagyományos műveltségéről tartalmaz dolgozatokat, tanulmányokat, Dr. Balázs Lajos néprajzkutató, az MTA külső köztestületének 

tagja ismertette. […] A gyűjteményes tanulmánykötet a szerző azokból a moldvai magyarokkal foglalkozó írásaiból közöl 

válogatást, amelyek zöme az elmúlt öt esztendőben született, illetve jelent meg. A kötet négy nagyobb fejezete tartalmaz történelmi 

tematikájú tanulmányokat, a moldvai magyarok életmódjával kapcsolatos tanulmányokat, könyvrecenziókat, illetve a moldvai 

magyarság kutatásának történetével kapcsolatos dolgozatokat. A 35 írás közül több is első közlés, a tanulmányok egy része korábban 

megjelent a Moldvai Magyarság lapjain, az Erdélyi Múzeumban vagy az Ethnographiában...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Négyes könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön 

Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi tanár és Süth Gabriella középiskolai magyartanár, szerkesztő mellett Kispál Ágnes Evelin 

és Kispál Attila képzőművészek, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér vezetői is vendégei voltak a szombathelyi Savaria 

University Press Alapítvány Az irodalom avatott tolmácsolói című sepsiszentgyörgyi kiadói estjének, melyet szerda délután tartottak 

a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A rendezvényen négy frissen megjelent kötetet mutattak be...” Forrás: 

3szek.ro: teljes cikk > 

Csinta Samu könyvének bemutatója 

A történelmet emberek lakják be, az ő történeteik, emlékeik által válik élővé – fogalmazott Csinta Samu az általa írt, Álmok álmodói 

című, a sepsiszentgyörgyi foci százéves, a Sepsi OSK tízéves történetéről szóló könyv bemutatóján. Hogy mennyire igaz a szerző e 

http://tv21ungvar.tv/csuszka/tudomania-7-adas-2021-10-09.html
https://karpatinfo.net/2021/10/16/beszelgetes-barany-erzsebet-nyelvesszel-van-helyunk-vilagban-200051052
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szakmak-tunnek-el-ujak-jelennek-meg-n-a-munkaugyi-szakemberek-szerint-aktualizalasra-szorul-a-foglalkozasok-jegyzeke
https://kronikaonline.ro/kultura/szekelyfoldi-muzeumok-tartalmait-digitalizalja-a-budapesti-neprajzi-muzeum
https://maszol.ro/kultura/Bemutattak-Halasz-Peter-neprajzkutato-legujabb-tanulmanykotetet-Csikszeredaban
https://www.3szek.ro/load/cikk/145052/legnagyobb-talalmanyunk-a-nyelv-negyes-konyvbemutato-sepsiszentgyorgyon


kijelentése, azt bizonyítja, hogy a csütörtök délutáni könyvbemutató igen hamar bensőséges, nosztalgikus, emlékidéző beszélgetéssé 

alakult...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Böszörményi Zoltán főszerkesztő az Irodalmi Jelen küldetéséről 

A fiatal tehetségek gondozása indulásunk óta egyik fő feladatunk – jelentette ki a Krónikának Böszörményi Zoltán, az Irodalmi 

Jelen művészeti folyóirat alapító-főszerkesztője. A József Attila-, Magyarország Babérkoszorúja díjas írót annak kapcsán kérdeztük, 

hogy nemrég ünnepelték a lap fennállásának 20. évfordulóját. Miként foglalná össze ezt a két évtizedet? – Az Irodalmi Jelen 

huszadik évfordulóján egyfajta Manifesztumot írtam arról, mit gondolok a mindenkori magyar íróról. Abban többek közt arra tértem 

ki, hogy a mindenkori magyar írót nem a politikai hovatartozása határozza meg. A mindenkori magyar író nem diszkriminál, nem 

uszít, nem acsarkodik, nem mételyezi meg mások lelkét, irracionálisan és alaptalanul nem agitál nemzettársai ellen...” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Betiltották, ma kultuszfilm Romániában: A Szivárvány léggömbök alkotóival beszélgettünk 

Bár nehezen hozzáférhető, a romániai fiatalok között szinte kultuszfilmként terjed a Baloane de curcubeu című 1982-es román 

játékfilm. […] A ’80-as évek Romániájában vagyunk, a helyszín egy Duna menti falu, a szereplők közül sokan helybéliek, ezt a 

címet pedig a forgatókönyvíró, Fănuș Neagu mérgében adta, mert a cenzorok nem fogadták el az eredetit. Mást sem fogadtak el: a 

kész filmből számtalan képkockát kivágattak. A filmet végül cenzúrázva sem mutatták be, nem számított az sem, hogy a rendezője 

korábbi filmjével a Cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard kategóriájában versenyzett. Demian József családjával Ausztráliába 

emigrált, csak 1992-es romániai látogatásukkor derült ki, hogy a film kópiáját az operatőr, Valentin Popescu őrizte meg a matracába 

rejtve. Készítése után 35 évvel a szebeni Astra Filmfesztiválon is levetítették a filmet, ezután beszélgettünk Demian József 

rendezővel, és feleségével, Józsa Erikával, a film egyik zeneszerzőjével, a Román Televízió bukaresti magyar adásának korábbi 

munkatársával...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Riport: Már csak páran gazdálkodnak a hóstátiak közül 

Mára alig maradt néhány a fél évszázaddal ezelőtt még több száz, gazdálkodásból megélő hóstáti családból Kolozsváron. A kincses 

város piacain napjainkban 10–15 hóstáti árul, a földek zömét az örökösök eladták. Az évtizedek óta gazdálkodó Vigh házaspárral 

jártuk körül a földészközösség zsugorodásának történetét. Az 1989-es rendszerváltás után, a két kolozsvári termelőszövetkezet 

felbomlásával a hóstátiak is visszakaphatták termőföldjeiket. Az 1990-es évek eleji új időszak megpezsdítette a kolozsvári hóstáti 

közösséget, a többség hozzálátott a gazdálkodáshoz. A nagy reményekkel újraindult kolozsvári gazdálkodás mindössze egy-két 

évtizedet tartott. Amikor az öregek eltávoztak, nem volt ki átvegye a helyüket. A fiatalabb nemzedék más szakmát tanult, vagy 

egyetemre ment, alig maradt valaki a földművesség mellett. Julianna asszony két kezén sorolja, hányan lehetnek még aktív 

földészek, akik piacolnak, tehát gazdálkodásból élnek. Újra számolva sem jön ki 10–15 embernél több, a termelőszövetkezetek 

idején földműveléssel foglalkozó 500–600 hóstáti családból alig maradtak néhányan őseik mestersége, a földművesség mellett. 

Gombamód nőnek ki a földből az elegáns családi házak, luxusvillák: pár év, és ez a hatalmas terület is a kincses város egyik zsúfolt 

lakónegyedévé válik...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: A gyergyószentmiklósi örmények 

Közel négyszáz év elteltével is büszkék az örmény gyökerekre azok a gyergyószentmiklósiak, akik tudják, hogy valamelyik távoli 

ősük vagy közeli hozzátartozójuk örmény volt. Mikor is telepedtek le az örmények Gyergyóban, és hányan lehetnek ma az ők 

leszármazottjaik? Mindezeket a kérdéseket feltettük Gyergyószentmiklóson, és választ is kaptunk Csergő Tibor helyi történésztől; 

az örmény plébánostól, a temető és múzeum gondozójától...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Átadták Csíky András Kossuth-díját 

Díjátadó ünnepség zajlott pénteken délben Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében, az eseményen átadták 

a Csíky András színművésznek adományozott Kossuth-díjat. A Jászai Mari-díjas, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt 

kitüntetettjének ítélt legmagasabb magyar állami elismerést Csíky András megbízásából Köllő Katalin színikritikus vette át, aki 

egyben bejelentette, hogy a színművész szándéka szerint a Kossuth-díjjal járó jutalomösszegből létrehozták a Csíky András 

Alapítványt, amelynek céljai között szerepel az erdélyi magyar fiatal színészgenerációk művészeti fejlesztésének támogatása, illetve 

kiemelkedő színészi teljesítmények díjazása...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Tudományos elismerés a Selye János Egyetem kutatóinak 

Šimonová Baranyaiová Tímea az első szerzője annak a Juraj Bujdak professzorral, Táňa Sebechlebská docenssel és Mészáros Róbert 

professzorral közösen jegyzett tudományos munkának, amelyet az angol kémiai társaság fizikai-kémiai szaklapja, a Physical 

Chemistry Chemial Physics a 2021-es év legjobb fizikai-kémiai cikkei közé választott (hot papers 2021). […] A Selye János 

Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke Nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriumában végzett kutatásokra építő 

munka a Selye János Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia és a budapesti Eötvös Lóránt 

Tudományegyetem szakmai együttműködésével született. A cikk kis festékmolekulák réteges szilikát nanorészecskék felületén 

történő asszociációjának mechanizmusáról szól és elsőként értelmezi ezen (illetve a természetben is előforduló hasonló) folyamatok 

lassú kinetikáját…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Előadás: Kik voltak a párkányi csatában harcoló magyarok? 

Néhány történeti forrás arról tanúskodik, hogy a párkányi csatában Vajka és Verebély környékéről vettek részt az esztergomi érsek 

bandériumaiban olyan katonák, akiket magyarnak tarthatunk. Az olvasóknak aligha kell részletesen bemutatni az 1683. október 7–

9-én lezajlott párkányi csatát, amely során a mintegy 30 ezer főt számláló lengyel-litván és a Habsburg csapatok egy csaknem 50 

ezres oszmán hadat győztek le. A sikertelen bécsi ostrom után az oszmán katonai összeomlás következtében októberben végül – 

140 év után véglegesen – Esztergom is felszabadult. A szeptember végén megrendezett Mérföldkövek konferencia komáromi 

szekcióján Csuthy András, a Duna Menti Múzeum régésze, az MTA külső köztestületének tagja adott elő a témáról olyan források 

alapján, amelyekre – mintegy mellékesen – egyéb kutatásai során bukkant. „Az érsek és egyházi nemesei szempontjából fontos 

jelképes értéket is képviselt Esztergom visszavétele. Öncélúnak tűnhet, de mégis fontos tisztázni, hogy magyar katonák is életüket 

áldozták a párkányi csatában“ – fejtette ki a kiindulópontját a kutató…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Kerekes Péter Cenzorka című filmjét nevezi Szlovákia Oscar-díjra a legjobb nemzetközi film kategóriában 

A Szlovák Film- és Televíziós Akadémia (SFTA) döntéséről a produkció PR-menedzsere, Radomír Brhlik tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget. Az akadémia tagjai bátor döntést hoztak azzal, hogy egy olyan filmet választottak, amely az anyaság hatalmáról 

szól egy ukrajnai börtön falain belül, és ezáltal segítik, hogy a szlovák filmgyártás túllépjen a helyi ügyek korlátain – kommentálta 

a döntést Kerekes Péter, a kassai születésű rendező és Ivan Ostrochovský társ-forgatókönyvíró és producer. Szlovák film még sosem 

lett Oscar-jelölt a legjobb nemzetközi film (korábban idegen nyelvű film) kategóriában, csak hat csehszlovák, közülük kettő nyert 

díjat, 1965-ben az Üzlet a korzón, 1967-ben pedig a Szigorúan ellenőrzött vonatok…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

175 év után kinyitják a pozsonyi Mihály-torony időkapszuláját 

Amikor egy hónappal ezelőtt, 175 év után a pozsonyi Mihály-torony tetejéről leemelték Mihály arkangyal szobrát, hatalmas izgalom 

alakult ki a torony fejében elrejtett időkapszulával kapcsolatban. A Pozsonyi Városi Múzeum a Pozsonyi Kulturális és Információs 

Központtal együttműködve a régi városháza épületéből online fogja közvetíteni, ahogy Stanislav Kožela, akadémiai szobrász és 

fémrestaurátor a kamerák előtt kinyitja az időkapszulát, és lerántja a leplet a kapszulában elrejtett titokról. A történelmi pillanatra 

október 20-án, szerdán 20.00 órakor kerül sor…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

            Összeállította: Bóna László                                     
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