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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A legfelsőbb bíróság elutasította a kolozsvári Marianum leányiskola 

visszaszolgáltatását 
2021. november 11. – MTI, Mandiner, Demkrata, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Főtér, 

Vajdaság Ma 

A bukaresti legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum katolikus 

leánynevelő intézet épületeinek a visszaszolgáltatását. A szerdán kimondott ítélet kivonatát 

csütörtökön tették közzé a legfelsőbb bíróság honlapján. A bíróság megalapozatlannak találta 

és elutasította a kolozsvári Szent Mihály római katolikus plébánia fellebbezését az elsőfokú 

hasonló ítélet ellen. A legfelsőbb bíróság azt is elutasította, hogy a plébánia alkotmányossági 

kifogása alapján az alkotmánybírósághoz forduljon az ügyben. Amint a plébánia az első fokú 

ítélet után közölte: a római katolikus egyház által alapított kolozsvári leánynevelő intézet 

központi épülete 1910-11-ben épült, Majláth Gusztáv Károly püspök szentelte fel 1911. 

december 10-én. A Marianumot a világháború alatt és az impériumváltás után is bővítette az 

egyház, így az erdélyi magyar közösség egyik legfontosabb iskolájává vált. Az 1948-as 

államosítás előtt az épületegyüttesben elemi és polgári leányiskola, kereskedelmi iskola, 

leánygimnázium, tanítóképző, tanárképző intézet és zeneiskola is működött. 

 

Színes kulturális programokat kínál a Magyarság Háza 
2021. november 11. – Magyar Nemzet 

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Magyarság Háza. A jubileumot kulturális 

fesztivál, az intézmény történetét bemutató kiállítás és képeskönyv, valamint a magyar 

diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból összeállított tárlat teszi emlékezetessé. 

Mindemellett táncelőadások, filmklub és koncert is várja az érdeklődőket novemberben. 

Magyar – művész – világ címmel nyílik vándorkiállítás a diaszpórában élő magyar művészek 

válogatott alkotásaiból holnap este 18 órakor Innsbruckban. A tárlatot Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitja meg, majd a művekkel Afrikában, Amerikában, 

Ausztráliában, Ázsiában és Európában is találkozhatnak a látogatók – derül ki a Magyarság 

Háza lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, a magyar szórvány napja alkalmából 

november 14-én 19 órától az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 1-2-3 a NON 

táncprodukcióját láthatja a közönség. Másnap, november 15-én 17.30-kor a Muravidék kincse 

– A hetési hímzés címmel nyílik kiállítás, az eseményen közreműködik a Magyarkanizsai Tisza 

Néptáncegyüttes a Juhász zenekarral és a Pusztinai Hagyományőrző csoport. 19 órától pedig a 

Nagyvárad Táncegyüttes Katonaének című táncelőadását nézhetjük meg. 
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https://mandiner.hu/cikk/20211111_nem_kell_visszaszolgaltatni_a_kolozsvari_marianum_epuleteit_a_roman_legfelsobb_birosag_szerint?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20211111_nem_kell_visszaszolgaltatni_a_kolozsvari_marianum_epuleteit_a_roman_legfelsobb_birosag_szerint?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/11/szines-kulturalis-programokat-kinal-a-magyarsag-haza
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Felújított technikumot adtak át Bonyhádon 
2021. november 11. – MTI, TEOL 

Átadták a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Perczel Mór Technikum és Kollégium mintegy 

600 millió forintból felújított épületét csütörtökön Bonyhádon. Pölöskei Gáborné, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára az 

eseményen kiemelte: a szakképzés változik, ennek hátterében az áll, hogy "Magyarország 

gazdasága jól megy", és ezt ki kell szolgálni minőségi, képzett munkaerővel. Hozzátette, a 

szakképzés megújítását három éve kezdték el módszertanilag és tartalmilag. A tartalmi 

változások fontos eleme, hogy a cégek nagyobb szerepet kapnak az oktatásban. A helyettes 

államtitkár azt mondta, vonzó lett a szakképzés, ösztöndíjrendszert alakítottak ki, a duális 

képzésben a tanulók munkaszerződést kapnak a gyakorlati oktatást végző cégektől. Közölte: 12 

százalékkal nőtt a szakképzésbe jelentkezők aránya, és új képzéseket indítottak el. Utóbbiak 

között megemlítette az oklevelestechnikus-képzést, amelynek elvégzése után a diákoknak 

lehetőségük van arra, hogy egyetemen tanuljanak tovább. 

 

Válaszok a válságra: Kolozsváron is megtartják a magyar tudomány ünnepét  
2021. november 11. – Krónika 

A magyar tudományt ünneplik a kincses városban is: csütörtökön kezdődik a Kolozsvári 

Akadémiai Bizottság Válság és élhető jövő című kétnapos, online konferenciája. A 

rendezvényen feltett kérdések a természet-, az élettudományok és a társadalomtudományok 

szakembereit szólítják meg. 

 

Jogerős: ki kell fizetnie Székelyudvarhely polgármesterének az egyik 

zászlóbírságot 
2021. november 11. – MTI, szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék szerdán kimondott jogerős ítélete értelmében Gálfi Árpádnak, 

Székelyudvarhely polgármesterének ki kell fizetnie a 2020. március 15-e tiszteletére kitűzött 

piros-fehér-zöld zászlók, kokárdák miatt kirótt bírságot – írja az MTI. A törvényszék elfogadta 

a bírságot kirovó prefektus fellebbezését, és megváltoztatta a polgármester számára kedvező 

elsőfokú ítéletet. Hargita megye prefektusa azért szabott ki 5000 lejes bírságot 

Székelyudvarhely polgármesterére, mert a 2020. március 15-i ünnep tiszteletére kitűzött 

magyar lobogók mellé nem helyeztek ki román zászlókat is. 

 

Másfél milliárd lej Székelyföldre 
2021. november 11. – szekelyhon.ro 

A tervek szerint rekord összeg, közel másfél milliárd lej biztosan meg fog érkezni Székelyföldre 

az elkövetkezendő öt esztendőben az ötvenmilliárd lejes költségvetésű Anghel Saligny-program 

részeként – számolta ki a szekelyhon.ro kérésére Barti Tihamér, a Székelyföldi Önkormányzati 
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https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-a-felujitott-iskolat-es-kollegiumot-4183493/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://kronikaonline.ro/kultura/valaszok-a-valsagra-kolozsvaron-is-megtartjak-a-magyar-tudomany-unnepet
https://szekelyhon.ro/aktualis/jogeros-ki-kell-fizetnie-szekelyudvarhely-polgarmesterenek-az-egyik-zaszlobirsagot
https://szekelyhon.ro/aktualis/jogeros-ki-kell-fizetnie-szekelyudvarhely-polgarmesterenek-az-egyik-zaszlobirsagot
https://szekelyhon.ro/aktualis/masfel-milliard-lej-szekelyfoldre
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Tanács elnöke. A székelyföldi önkormányzatok amúgy 672 pályázatot nyújtottak be, összesen 

8,5 milliárd lej értékben. 

 

Nemzeti régiós ügy: pert nyert az Európai Bizottság Romániával szemben, de az 

SZNT így sem nagyon reménykedhet  

2021. november 11. – transindex.ro 

Szerdán pert nyert az Európai Bizottság (EB) Romániával szemben, amit az állam azért 

indított, mert az EB szerinte túllépte a hatáskörét akkor, amikor 2019-ben nyilvántartásba 

vette a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést. Románia úgy ítélte meg 

ugyanis, hogy nem az EU az illetékes a szabályozni kívánt kérdésben, hanem a román állam. A 

szerdai első fokú ítélet viszont nem azt mutatta meg, hogy az EB bármiben is egyetértene a 

Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésével. A bíróság döntése csupán arról szólt, hogy a 

bizottság csak akkor tagadhatja meg egy európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba 

vételét, ha az nem uniós szerződések végrehajtásához kapcsolódik, különben köteles lehetővé 

tenni azt.  

 

A pécskai magyar bölcsőde belsején dolgoznak 
2021. november 11. – Nyugati Jelen 

A pécskai új magyar napközi óvoda építési munkálatai gyors ütemben haladtak az idei év 

folyamán. A magyar tannyelvű intézményben három csoport működik majd, építését a 

Királyhágó-melléki Református Egyházkerület végzi Magyarország Kormányának a 

finanszírozásával, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban. Az építkezés az év elején 

kezdődött, áprilisban, ünnepélyes keretek között, időkapszulát helyeztek el a 124-es (egykori 

Úri) utcán épülő létesítmény alapzatába. Jelenleg már a belső részen dolgoznak a 2-es Számú 

Általános Iskola alárendeltségében működő új tanintézményben. „Reményeink szerint a jövő 

tanévtől 60 gyermeket fogadhatunk majd itt, két napközi és egy bölcsődei csoportban” – 

mondta Antal Péter polgármester. 

 

Fontos a kultúra a szebeni magyarok számára – Személyes részvétellel rendezik 

meg a pénteken kezdődő Ars Hungarica fesztivált 
2021. november 11. – Krónika 

A pandémia idején is fontos az az üzenet, hogy a szebeni magyarok számára sokat jelent a 

magyar kultúra – mondja Serfőző Levente, az Ars Hungarica rendezvénysorozat főszervezője. 

A személyes részvétellel, a járványügyi szabályok betartásával szervezett fesztivál pénteken 

kezdődik, november 21-ig tart, és számos kulturális eseményt kínál. 

 

Tíz erdélyi város is részesül a kormány 310 millió lejes távhő-támogatásából 
2021. november 11. – Krónika, maszol.ro 

A helyi önkormányzatok igénylésére több mint 310 millió lejjel támogatja a kormány 31 város 

megdrágult távfűtési számlájának kifizetését – adja hírül csütörtök esti közleményében az 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=65991&nemzeti_regios_ugy_pert_nyert_az_europai_bizottsag_romaniaval_szemben_de_az_sznt_igy_sem_nagyon_remenykedhet
https://itthon.transindex.ro/?hir=65991&nemzeti_regios_ugy_pert_nyert_az_europai_bizottsag_romaniaval_szemben_de_az_sznt_igy_sem_nagyon_remenykedhet
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_pecskai_magyar_bolcsode_belsejen_dolgoznak.php
https://kronikaonline.ro/kultura/fontos-a-kultura-a-szebeni-magyarok-szamara-n-szemelyes-reszvetellel-rendezik-meg-a-penteken-kezdodo-ars-hungarica-fesztivalt
https://kronikaonline.ro/kultura/fontos-a-kultura-a-szebeni-magyarok-szamara-n-szemelyes-reszvetellel-rendezik-meg-a-penteken-kezdodo-ars-hungarica-fesztivalt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiz-erdelyi-varos-is-reszesul-a-kormany-310-millio-lejes-tavho-tamogatasabol
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RMDSZ. A fejlesztési tárca javaslatára 310.426.000 lejt különített el a kabinet erre a célra az 

állami tartalékalapból. Az önkormányzatok támogatást kértek a megemelkedett energiaárak 

miatt, a kormány pedig, javaslatunkra, jóváhagyta a kérelmezéseket. Nem maradhatnak tél 

idejére fűtés nélkül a családok” – idézi  Cseke Attila ügyvivő minisztert az Agerpres. 

 

Utcai kiállítás a Komáromi Zsidó Hitközség történetéről 
2021. november 11. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma  

Újabb helytörténeti kiállítás nyílt Komárom városközpontjában, ahol ezúttal a város 

zsidóságának múltjába nyerhetnek betekintést a járókelők a hitközség alapításának 230 éves 

jubileuma alkalmából. Az utcai tárlat közvetlenül a Tiszti Pavilon főhomlokzata előtt található. 

Az öt magyar és szlovák nyelvű panó – amelyeket szakmailag Galo Vilmos történész állított 

össze – a zsidóság helyi szakrális épületeiről, jeles személyiségeiről és általános történetéről 

nyújt az érdeklődőknek egy gyors, kávészünetnyi összefoglalót. A kiállításhoz készült – szintén 

két nyelven – szórólap is, amelyet a város több pontján is be lehet szerezni. A szabadtéri 

megnyitón Varga Tamás, komáromi alpolgármester üdvözölte az egybegyűlteket, majd a város 

izraelita felekezetű polgárainak múltbeli megbecsültségére utalva úgy fogalmazott, szeretné 

garantálni, hogy ez a tiszteletadás továbbra is tart a komáromi városvezetés és a város oldaláról 

is 

 

A hősökre emlékezés nem a múltnak, hanem a jövőnek szól 
2021. november 11. – ma7.sk  

Az I. világháború befejezésének 103. évfordulója alkalmából gyertyagyújtással és imával 

emlékeztek immár hagyományosan a pozsonypüspökiek az I. világháborúban elesett Európa-

szerte jeltelen sírokban nyugvó katonákra november 11-én a Szentháromság-téren álló Hősök 

emlékművénél. A megemlékezésre a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének 

vezetősége, a Temetkezési Vállalatok Szlovákiai Asszociációja, Pozsonypüspöki 

Önkormányzata és a helyi Római Katolikus Plébánia közös szervezésében került sor. Az első 

világháború kitörését okozó konfliktus legfőbb oka az erős nacionalizmus, a hataloméhség, az 

arrogancia és az erőteljes területszerzési szándék volt. A hősökre emlékezés soha nem a 

múltnak, hanem mindig a jelennek és még inkább a jövőnek szól” – mondta az emlékezést 

megnyitó beszédében Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke, az 

első világháborúban elhunyt hősök neveinek harangszó kíséretében történt felolvasása után. 

 

Az első világháború befejezésére emlékeztek Rimaszombatban 
2021. november 11. – ma7.sk  

Az immár hagyományosnak mondható gyertyagyújtással emlékeztek meg az első világháború 

befejezéséről november 11-én Rimaszombat főterén. 1918. november 11-én, délelőtt 11 óra 11 

perckor lépett életbe a fegyverszünet az antant és Németország képviselői között, ezzel a 

világháború véget ért a nyugati fronton. A győztes hatalmak már a következő évnek ugyanezen 

a napján megemlékeztek a mintegy 20 millió halottat követelő háború végéről, 2009-től pedig 
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nemzetközileg is ez számít az Emlékezés napjának. A Krajczáros Alapítvány és a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség felhívására idén is számos helyszínen szerveztek mécsesgyújtó 

akciót, amelyhez Rimaszombatban a 4. számú Hatvani István cserkészcsapat kapcsolódott. 

 

Tisztelet a komáromi szekeresgazdáknak 
2021. november 11. – ma7.sk  

Magyarországi és Nyitra megyei támogatásból befejeződött a kialakítása annak a két várbeli 

bemutatóteremnek, amelyet a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület 2017-ben 

önkormányzati jóváhagyással 25 évre kapott kölcsön a várostól. Az emlékkiállítás 

megnyitásával egybekötött avatóünnepség résztvevői november 6-án a Bandérium vezetésével 

a Lipót-kapun át vonultak az esemény helyszínére, amelyet Fazekas László emeritus püspök 

áldott meg. A  szekeresgazdák egykor Komárom lakosságának legősibb, tekintélyt parancsoló 

rétegét képezték, amelyet az ország távoli részeiben is tiszteltek. Zolnay László szerint: 

,,Országos hírűek voltak a komáromi szekeresgazdák. Vágtató szekereikkel télen-nyáron 

repítették a kereskedőt, az utast. Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból fejlődött ki, 

valóságos katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos fekete-

magyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkantyú, prémes 

kucsmájuk mellől a sas- vagy kócsagtoll”. Ma is büszkén vallják magukat a városukat alapító, 

honfoglaló magyarok egyenes leszármazottainak. 

 

Izraeli küldöttséggel tárgyalt Pásztor István 
2021. november 11. – Pannon RTV 

Pásztor Szerbia uniós csatlakozásáról is beszélt. Szerinte sokkan lassabban halad a folyamat a 

vártnál. Az Izraeli Nemzeti Védelmi Főiskola küldöttségével tárgyalt Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház elnöke, amelyet Izrael volt szerbiai nagykövete, Alona Fisher-Kamm 

vezetett. A találkozón szó esett a nemzeti közösségek helyzetéről Szerbiában, valamint az 

ország európai integrációjának folyamatáról. Pásztor beszélt Vajdaság multikulturalizmusáról, 

többnemzetiségéről és többnyelvűségéről, kiemelve, hogy Szerbia büszke lehet a nemzeti 

közösségek közötti bizalom elért szintjére és jó kapcsolataira, valamint az e területre vonatkozó 

jogszabályokra. 

 

Művészetek vonzásában 
2021. november 11. – Magyar Szó 

A topolyai Kodály központban működő néptáncműhely sikereiről szinte folyamatosan hírt 

adunk, legutóbbi műsorukban azonban nem a népművészeté, hanem az irodalomé és a 

képzőművészeté volt a főszerep. „Immár második alkalommal szervezzük meg összművészeti 

rendezvényünket, melyben helyet kap az irodalom, a képzőművészet és a népművészet. Jeles 

napokhoz fűződik rendezvényünk, hiszen november 13-a a magyar nyelv napja, november 14-

e pedig a vajdasági magyar képzőművészet napja” – ismertette a színházteremben a közönséget 

köszöntve Kisimre Szerda Anna, a Kodály elnöke. 
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Trianon köré épülő előadások és pódiumbeszélgetés a Rákóczi-főiskolán 
2021. november 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) már 18. éve szervezi meg A Magyar Tudomány 

Ünnepe c. országos és határon túli rendezvénysorozatot, mely idén november 3–18. között 

zajlik Kárpát-medence-szerte. Csatlakozva a rendezvénysorozathoz a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a 

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközponttal karöltve, valamint a Trianon 100 

MTA-Lendület Kutatócsoport bevonásával kerekasztal-beszélgetést rendezett. Az alkalomra a 

főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának központi olvasótermében került sor, de az 

érdeklődők online is követhették a diskurzust. A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 

1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, 

azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a 

Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos 

Akadémia létrejöttét. A hivatalos indoklás szerint: „Az Országgyűlés a tudomány 

társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése 

érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja”, 

ezért e napot a 2003. évi XCIII. törvénnyel a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította. 

 

Lelki Egészség Napja a Rákóczi-főiskolán 
2021. november 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék közös szervezésében november 10-én immár 

negyedik alkalommal kerülhetett megrendezésre a Lelki Egészség Napja program. Az alkalmon 

fotókiállítás, lelki műhelyek, pszichológiai tréningek, négyérzék színház és lelkigondozás, 

filmklub, kézművesműhely, sport, valamint feldolgozással egybekötött színházi felolvasó 

előadás és ifjúsági istentisztelet várta az érdeklődőket. Az idei alkalom a Család mint érték 

tematika köré szerveződött. Az érdeklődő hallgatók elsőként párhuzamos 

műhelyfoglalkozásokon vehettek részt, melyek a KMMT mentálhigiénés szakembereinek 

vezetésével, a főiskolai Pszichológiai Szakszolgálat pszichológusának, valamint a tanszék 

munkatársainak közreműködésével zajlottak. 

 

A magyar kisebbségi önkormányzat a nyugdíjasok problémáival is foglalkozik  
2021. november 11. – Képes Újság 

A Hercegszőlősi járás magyar kisebbségi önkormányzata az elmúlt hétvégéken a sepsei és a 

csúzai nyugdíjasok számára szervezett összejövetelt. Hercegszőlősi járáshoz tartozó falvakban 

is az idősebb (65 év feletti) korosztályok vannak többségben. Éppen ezért egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a velük való törődésre, hiszen sok esetben egyedül élnek, nincs, akivel napi 
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szinten társaloghatnának a szépkorú lakosok. A koronavírus-járvány a szóban forgó 

korosztályokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért az egészségüket féltő nyugdíjasok még 

inkább magukra voltak/vannak utalva, amióta a pandémia tart. 

 

Darázs: magyar estet tartottak 
2021. november 11. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) kiskőszegi alapszervezetének a 

közreműködésével szombaton magyar estre került sor Darázson. Magyar tánccsoportjaink, az 

egyik kórusunk és színjátszóink mutatták be produkciójukat a hálás darázsi közönségnek. 

Darázson korábban az egyetlen magyar jellegű rendezvény a Jézus Szíve-napja alkalmából 

celebrált szentmise volt. Mutatkozott igény más rendezvényekre is, ahol az emberek 

szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak, ezért döntött a HMDK úgy 2015-ben, hogy megszervezi a 

magyar hagyományok szemléjét. A tavalyi rendezvény elmaradt a koronajárvány miatt, de 

ezenkívül minden évben megtartották, a darázsi magyarok örömére. Ezúttal is megtelt a 

kultúrotthon. Hét drávaszögi egyesületünk művészi szekciója lépett színpadra. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 11. – Kossuth Rádió 

 

Románia elvesztette azt a pert, melyben a nemzeti régiókról indított európai polgári 

kezdeményezés nyilvántartásba vételét kifogásolta. Az Európai Unió luxembourgi 

Törvényszéke által szerdán kimondott ítéletet az intézmény honlapján ismertették. Az első 

fokon kimondott ítélet ellen a közléstől számított két hónap és tíz napon belül fellebbezni lehet.  

Ez a negyedik olyan per, amelyben Románia a polgári kezdeményezésekkel szemben 

pereskedik, és amelyet az ország elveszített – mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke.  

 

A Tudomány napja – 2021 – ezzel a címmel rendez kétnapos konferenciát a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola. A 2011 óta minden év novemberében megtartott esemény idei 

programjának középpontjában a tíz éves fennállását ünneplő Fodor István Kutatóközpont 

munkásságának eredményei állnak.  
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"Eperjesen Kerényi Frigyeshez szállottam, s nála tölték egy hónapot. Vannak házak, melyekbe 

mihelyt belépek, úgy érzek, mintha otthon volnék; vannak ismét, mikbe sehogy sem tudom 

magam otthonosítani. Így vagyok a városokkal is. Eperjes azok egyike, hol az elsõ pillanatban 

otthon voltam. Tudj’ Isten, olyan kedves város nekem ez az Eperjes; csinos, szép, zajos, vidám, 

barátságos tekintetû. Olyan, mint egy életteljes fiatal menyecske" - írta Petőfi az Útirajzok c. 

írásában az 1845-ös felvidéki útjának tapasztalatairól. Eperjesen átadták a Petőfi-Tompa-

Kerényi költői versenynek emléket állító, felújított kő obeliszket. Az emlékmű és környékének 

helyreállítása Magyarország Kassai Főkonzulátusa támogatásával, Eperjes város 

együttműködésével valósult meg.  

 

Hatodik alkalommal hirdette meg Brassai sajtófotó pályázatát a Magyar Újságírók Romániai 

Egyesülete. A pályázat névadója, Brassaï, eredeti nevén Halász Gyula a 20. század egyik nagy 

sikerű fotóművésze, aki képzőművészként és íróként is sikeres volt. Cikkeit, beszámolóit a 

Brassói Lapok, a Napkelet, a Keleti Újság és a Periszkóp olvasói élvezhették, regényt írt, 

verseket illusztrált, Picassóval együtt szobrokat állított ki, filmjét a cannes-i fesztiválon 

díjazták, Beszélgetések Picassóval című könyve francia nyelven 12 kiadást ért meg. A romániai 

magyar fotósokon kívül Magyarországról, a Vajdaságból és Kárpátaljáról jelentkeztek 

képeikkel magyar újságírók.  

 

Visszasüllyesztik a járószintet a tizennegyedik századi állapotba, hogy be tudják mutatni a 

kolozsvári Szent Mihály templom most felszínre került északi kápolnáját és annak teljes belső 

kialakítását. Megtalálták a templomnak szinte eredeti állapotában megőrződött járólapjait, egy 

sírt és a falpillérek egykori elegáns lábazatát, valamint egy oltárt is. Lupeszku Rádu régészt, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóját kérdeztük.   

 

László Sándor az elmúlt két színházi évad legjobb délvidéki színésze. A Délvidéki Magyar 

Színjátszás idei díjátadójára két év színházi terméséből válogattak előadásokat és jelölteket, s 

a zsűri László Sándor alakítását találta a legjobbnak a Szabadkai Népszínház Klamm háborúja 

című előadásában nyújtott alakításáért, de az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatóinak Tízes 

díját is ő kapta meg ugyanezért a produkciójáért. 

 

Hagyomány Aradon, hogy a ségai negyed római katolikus plébánia és a kerületi általános iskola 

szervezésében több száz kisiskolás és hozzátartozója részt vesz a Szent Márton - napi 

körmeneten. A gyerekek a saját kezűleg készített színes mécsesekkel vonulnak a templomig, 

ahol német, magyar és román nyelven imádkoznak, és hangzanak el a Márton-napi ünnephez 

kötődő történetek. A járvány miatt tavaly és az idén is elmarad, de aradi munkatársunk, egy 

korábbi körmenet hangulatából ad ízelítőt Márton napon.     


