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Meghirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2022. évi pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia 

A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíj, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, 

valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Az ösztöndíj jelentőségét növeli, hogy összege az idei 

pályázati felhívás meghirdetésekor az eddigi 124 500 forintról 250 000 forintra emelkedett. […] Az ösztöndíjra pályázhat az a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki – magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató…” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk > 

 

Felmérés: Egyre kevesebben nézik jó szemmel az EU-tagságot 

Szlovákiában a lakosság alig több mint egyharmada tekinti pozitívumnak, hogy az ország az Európai Unió tagja – derült ki a legújabb 

Eurobarometer-felmérésből. A felmérés, amelyet 2021 novemberében és decemberében készítettek, elsősorban az Európai Unió és 

az Európai Parlament támogatottságát mérte fel. […] Az EU lakosságáról általánosságban elmondható, hogy hosszabb távon egyre 

többen tekintik pozitívumnak az uniós tagságot: a 2015-ös felmérésben még a válaszadók 55 százaléka, az új felmérésben viszont 

már a 62 százaléka állította, hogy az adott ország tagságát pozitívumként lehet értékelni. […] Az említett listán viszont Szlovákia 

az utolsó helyen áll, a válaszadók mindössze 39 százaléka gondolja úgy, hogy a tagság előnyös az ország számára. Ez a 2015-ös 

felméréshez képest 9 százalékpontos zuhanást jelent. […] A legnépesebb csoportot azok a válaszadók alkotják, akik semlegesen 

tekintenek erre a problémakörre, ide tartozik az adatközlők 50 százaléka…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Már elérhető a magyar nyelvű útmutató a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának Strassbourg-i titkárságával 

együttműködve útmutatót dolgozott ki a nyelvi jogokról a kisebbségben élő magyar, roma, ruszin és ukrán ajkú polgárok számára. 

A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája egy szerződés, melyet az Európai Tanács egyes országai fogadtak el a 

kisebbségi és a regionális nyelvek védelmében. A charta az érintetteknek eszközöket kínál, melyekkel védhetik és fejleszthetik a 

történelmi regionális és kisebbségi nyelveket. Szlovákia 2001-ben írta alá a chartát, s jelentette meg törvénytárában. Az alkotmány 

szerint a charta előnyt élvez a törvényekkel szemben. […] A dokumentumok innen tölthetők le…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Kötet: Egy tragikus sorsú, harsány és vidám kassai – monográfia Tost László életéről 

Szeghy-Gayer Veronika Tost László, Kassa polgármestere című, 217 oldalas munkája nemrégiben hagyta el a nyomdát. A husáki 

nacionalista és kommunista Csehszlovákiában kevés volt a szakképzett magyar történész. […] Szlovákia történetéből hiányoztak a 

személyiségek. Tost László sehogy sem illeszkedett a képbe. Magyar volt, a társadalmi elit tagja (nem proli), testvére plébános 

(tehát a klerikális reakció képviselője), katonatiszt fia „a fasiszta” Horthy szárnysegédje, veje szovjet hadifogságban pusztult el. 

[…] Rövid ideig állt a város élén, de a csehszlovák korszakban polgármester-helyettes volt. Az ő és családja életét mutatja be a 

könyv. […] Helyettes polgármestersége (1933–38) és polgármestersége (1938–39) idején szerzett népszerűségének mindez semmit 

sem ártott a kassaiak szemében, bár a kommunista magyar sajtó „hitleri allűrjeiről” vélt tudni, ugyanakkor más lapok meg legendákat 

terjesztettek róla…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

100 éve nem látott felújítás zajlott a komáromi Marianumban 

Magyarországi támogatásból és a nagyszombati érsekség hozzájárulásával közel 2,5 millió euróból újult meg a komáromi Marianum 

Egyházi Iskolaközpont főépülete. Az intézmény a pincétől a padlásig korszerűsödött és bővültek egy új kápolnával is. […] A 

Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója, Madarász Róbert azzal indította a február 7-ei sajtótájékoztatóját, hogy kiemelte: a 

2021-ben zajló teljes körű felújítás ugyanolyan fontossággal bír az intézmény életében, mint az 1929-es felépítése. „A háború után 

az esztergomi érsekség a határon túl maradt, a környékbeli plébániák pedig összefogtak, hogy komáromi székhellyel egy kis 

szeminárium létesüljön a papi utánpótlás biztosítására…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-a-2022-es-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-tudomanyos-akademia-111956
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https://felvidek.ma/2022/02/egy-tragikus-sorsu-harsany-es-vidam-kassai-monografia-tost-laszlo-eleterol/
https://www.bumm.sk/regio/2022/02/08/100-eve-nem-latott-felujitas-zajlott-a-komaromi-marianumban


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

  

Belgrádban egyeztetett a magyar és a szerb külügyminiszter 

Szijjártó Péter hétfőn Belgrádba látogatott. Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét Nikola Selaković külügyminiszter 

fogadta. […] Nikola Selaković külügyminiszter: Mi büszkék vagyunk Szerbiában erre, és biztos vagyok abban, hogy Magyarország 

is büszke arra, hogy a kisebbségeink helyzete mindkét országban jó, mert külön figyelmet szentelünk rájuk. […] Szijjártó Péter 

hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolatrendszere jelenleg történelmi csúcsponton van. Az egykori háborúskodás és 

ellenségeskedés helyét ma már a stratégiai szövetség és a barátság vette át. A legnagyobb vívmánya ennek a kiváló 

együttműködésnek az, hogy az összes határon túl élő magyar nemzeti közösség közül a legtöbb jogot, mondhatnám azt, hogy a 

legkorrektebb hozzáállást, azt a vajdasági magyar nemzeti közösség élvezi…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Felmérés: A VOICE szerint csupán 12 vajdasági községben működik kritikus sajtó 

Vajdaságban 107 bejegyzett tájékoztatási portál működik, ezek közül mindössze 34-ben jelent meg az elmúlt évben az 

önkormányzat és a végrehajtó hatalom munkájára vonatkozó kritikai hangvételű írás – derült ki a Vajdasági Kutató-Elemző Központ 

(VOICE) írásáról. A központ minden bejegyzett vajdasági, szerb nyelven megjelenő portált górcső alá vett, és az derült ki, hogy a 

helyi sajtó 70 százaléka az elmúlt egy évben semmi kivetnivalót nem talált az önkormányzatok, valamint a tartományi és a 

köztársasági kormány munkájában, és nem adott teret az ellenzéki pártoknak sem. A VOICE elemzése szerint Vajdaságban a 45-

ből csupán 12 községben működik kritikus sajtó, 18-ban ráadásul be sincs jegyezve online média. Az Újvidéki Újságíróiskola és a 

Vajdasági Független Újságírók Egyesülete közös elemzése azt mutatja, hogy sok vajdasági portál csak nevében tekinthető helyinek, 

lényegében az uralkodó párt propagadacéljait szolgálják - állítja Stefan Janjić, az Újvidéki Újságíróiskola kutatója. Sinkovics 

Norbert, a Vajdasági Független Újságírók Egyesületének az elnöke szerint a szerbiai helyi sajtónak a rosszul végrehajtott 

privatizáció adta meg a kegyelemdöfést…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Több pénz jut a kisebbségi lapoknak a tartományi költségvetésből 

Ahogyan a korábbi években, az idén is aláírták a tartományi kormányban a kisebbségi nyomtatott sajtónak nyújtott támogatásokról 

szóló szerződéseket. A tartományi dotáció 25 százalékkal lett magasabb, jelentős növekedésről van tehát szó, 2022-ben így összesen 

390 millió dinárt tesz ki…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Okos Doboz: Egy oktatási portál vajdasági témakörökkel 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönhetően mi, vajdasági magyarok is bekapcsolódhattunk az 

Okos Doboz – Játék a tanulás! című programba. Az említett honlapon Vajdaság, valamint vajdasági értékeink is a meglévő 

témakörök között szerepelnek, amely témakörök az iskolai tananyagba is beépíthetők. […] A több hónapos munka gyümölcsét egy 

webinárium keretében mutatták be, amelybe 144 vajdasági magyar pedagógus kapcsolódott be…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk 

> 

Kötetbemutató: A doroszlói szentkút, a szkíták és a szív törvényei 

A doroszlói szentkút, a szkíták és a szív törvényei ihlették G. Nagy Lilla Imola legújabb, A Csodakút című könyvét. A regény egy 

hosszú utazásra hívja az olvasót. A könyv húsz-harminc éves történetet ölel fel és száznyolcvan oldalban ismerteti meg az olvasót 

az ősi titkokat őrző tudással élő magyar sorsokkal. […] A szerzőnek ez a mély magyar múlt-jelen életérzés segített abban, hogy 

életvitelszerűen, mint mondja, hazatért Vajdaságba. […] A könyvet Szabadkán, a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben 

mutatták be…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Videó: Operaest a belgrádi Collegium Hungaricumban 

Régiónk operaénekesei számára megmutatkozási és fejlődési lehetőséget kínál a szegedi Simándy József Nemzetközi Énekverseny, 

amelyre évről évre mintegy 120–140 fiatal jelentkezik. A megmérettetés egyik díjazottja a belgrádi Collegium Hungaricumban 

lépett fel, a koncert telt házas volt. A közönséget Szentgyörgyi Klára, a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatója köszöntötte. 

[…] A belgrádi Collegium Hungaricum mellett még négy külföldi magyar kulturális intézmény kínált fellépési lehetőséget a 

díjazottaknak: a londoni, a moszkvai, a helsinki és a bécsi Magyar Kulturális Intézet – tudtuk meg  Temesi Mária operaénekestől, 

aki a Magyar Állami Operaház énekmestere és operanagykövete is egyben…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/belgr%C3%A1dban-egyeztetett-a-magyar-%C3%A9s-a-szerb-k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter_1312425.html
https://szmsz.press/2022/02/09/voice-csupan-12-vajdasagi-kozsegben-mukodik-kritikus-sajto/
https://www.magyarszo.rs/hu/4849/kozelet/259324/Több-pénz-jut-a-kisebbségi-lapoknak.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4848/kozelet_oktatas/259281/Okos-Doboz-%E2%80%93-egy-hasznos-oktat%C3%A1si-port%C3%A1l-Okos-Doboz.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4848/kozelet_oktatas/259281/Okos-Doboz-%E2%80%93-egy-hasznos-oktat%C3%A1si-port%C3%A1l-Okos-Doboz.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/doroszloi-szentkut-szkitak-es-sziv-torvenyei
https://rtv.rs/hu/r%C3%A9gio/operaest-a-belgr%C3%A1di-collegium-hungaricumban_1312755.html


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Kilencven éve nem született olyan kevés gyerek Romániában, mint tavaly 

Az elmúlt évben 180 ezer alá csökkent Romániában az élve született gyermekek száma, amely a statisztikai intézet által csütörtökön 

közzé tett adatok szerint az elmúlt tizenegy év legalacsonyabb születésszámát jelenti. Tavaly 179 854 gyerek született élve az 

országban, ami tavalyelőtthöz képest csaknem 11 százalékos csökkenést jelent. A román média szerint a tavalyi születési szám 1930 

óta a legalacsonyabb. […] A tavalyi év az elhalálozások szempontjából is rekordnak számít, hiszen 334 832 halálesetet jegyeztek, 

amely az elmúlt tizenegy évben a legmagasabbnak számít…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Törvényszék: A román parcellának nincs létjogosultsága, a betonkereszteket el kell távolítani az úzvölgyéből 

A Bákó Megyei Törvényszék csütörtökön kihirdetett ítélete értelmében érvénytelen az úzvölgyi haditemetőben létrehozott 

betonkeresztek és emlékmű számára Dormánfalva által kiadott építkezési engedély, ezért azokat el kell távolítani onnan. Az ítélet 

nem jogerős, fellebbezésre van lehetőség…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Megfeledkezik az anyanyelvhasználatot biztosító törvényről az útügyi hatóság 

A Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaságnak (CNAIR) nincs honnan tudnia, melyik településen élnek legalább 20 

százalékban kisebbségek – ezzel a fura válasszal hárított az állami intézmény, amikor a Krónika arról érdeklődött, hogy a felújítás 

címszava alatt miért szereltek le több kétnyelvű helységnévtáblát a Kolozsvár és Nagyvárad közötti útszakaszon. […]  Pedig a 

válasz nyilvánvaló: a Hivatalos Közlönyből vagy az éppen lecserélésre kerülő kétnyelvű tábláról. […] Tasnádi István Szilárd, 

Kolozs megye magyar prefektusa némi fenntartással fogadta a véletlen vagy szándékos mulasztásról szóló hírt. Mint január 20-i 

válaszában lapunkkal közölte, értesítette a kormányhivatal illetékes munkatársát, hogy „menjen ki a helyszínre, és vizsgálja meg a 

helyzetet, figyelembe véve a törvényes előírásokat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Politikum: Szakmai viták a Gyilkos tó fejlesztése körül 

A Gyilkostó településen és a Gyilkos-tó körüli hiányosságokra, az általa tapasztalt problémákra mutatott rá nemrégiben a 

Székelyhonon közzétett nyílt levelében Hantz Péter biofizikus, az MTA külső köztestületének tagja, búvárkutató. Az írás komoly 

vihart kavart Gyergyószentmiklóson. Ezzel kapcsolatban igyekeztünk megszólaltatni a levélben érintett személyeket, 

intézményvezetőket. […] „Ebből semmi nem valósult meg, mert a pénz döntő része helyi kiskirályok zsebébe vándorol, amit a 

helyszínen, tudományos kutatóként végzett munkám során is megtapasztalhattam.” […] A polgármester megkeresésünkre elmondta, 

olvasta az írást, de úgy látja, egyelőre nincs mit reagálnia rá, mert ez egy tendenciózus cikk…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 >  teljes cikk 3 > 

Nyelvi önérvényesítés, kutatásmenedzsment és EU-biztonság a Sapientia EMTE kolozsvári karán  

Három ERASMUS+ projekten dolgoznak párhuzamosan a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok 

és Európai Tanulmányok Tanszékének oktatói: a kutatásmenedzsment témájú foRMAtion projekten, az EU biztonságáról és 

fenntarthatóságáról szóló EUSecure projekten, valamint a kisebbségi nyelvhasználatot megcélzó Listen projekten. Ezekről számolt 

be keddi sajtótájékoztatón Szenkovics Dezső dékán, a foRMAtion projekt intézményi vezetője, az MTA Külső köztestületének 

tagja, Toró Tibor, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék szakkoordinátora, a Listen projekt menedzsere, 

Kassay Réka, a Listen projekt szakmai tanácsadója és Török Ferenc, a foRMAtion projekt oktatója és az EUSecure projekt 

menedzsere.  […] A nyelvi önérvényesítéssel kapcsolatos e-learning tananyag-csomagról Toró Tibor, az MTA külső köztestületének 

tagja elmondta: elkészült az első, másfél perces animáció, amely a témakörben hasznos információkat tartalmazza. A produkcióról 

Kassay Réka, az MTA külső köztestületének tagja kifejtette: A vizuális elemeket közös ötletelés alapján válogatták ki, hogy minél 

hatásosabbak és érthetőbbek legyenek. A projekt célja, hogy a kisebbségben élők tudatosabban, gyakrabban és bátrabban használják 

anyanyelvüket többségi környezetben…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: A Korunk februári száma 

A 2. világháború végére kialakult hatalmi politikai helyzet következtében Románia és Magyarország – más kelet-európai 

országokkal együtt – a szovjet érdekszféra részévé vált. Ebből következően politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális téren 

egyaránt mélyreható változások zajlottak le mindegyik államban. […] Ebben a témakörben számos tanulmányt, illetve írás találunk 

a februári számban, többek között: […] Főcze János: Harc Erdély múltjáért. Versengő magyar és román Erdély-történetek az 

államszocializmusban; Oláh Sándor: Szovjet minta Székelyföldön; Kovácsné Magyari Hajnalka: Női szerepek változásai a magyar 

és román államszocializmus idején (1945–1989); […] Fodor János, az MTA külső köztestületi tagjának: „Valami mégis kimondatlan 

marad”. Esettanulmánya az 1970-es évek romániai magyar rockzenei életéből…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/belfold/kilencven-eve-nem-szuletett-olyan-keves-gyerek-mint-tavaly
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-roman-parcellanak-nincs-letjogosultsaga-a-betonkereszteket-es-az-emlekmuvet-is-el-kell-tavolitani-az-uzvolgyi-haditemetobol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egynyelvure-bmodernizaltr-helysegnevtablak-megfeledkezik-az-anyanyelvhasznalatot-garantalo-torvenyrol-az-utugyi-hatosag
https://szekelyhon.ro/aktualis/szakemberek-gyilkostorol-lehet-fejleszteni-de-nem-mindegy-hogyan
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyilkosto-gyilkosai-n-nyilt-level-szekelyfold-kozvelemenyehez-es-gyergyoszentmiklos-varosi-tanacshoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/reakciok-hantz-peter-biofizikus-a-gyilkosto-gyilkosai-cimu-cikkere
http://szabadsag.ro/-/nyelvi-onervenyesites-kutatasmenedzsment-es-e-biztonsag-a-sapientia-emte-kolozsvari-karan
https://www.e-nepujsag.ro/articles/korunk-februar


Gyászhír: Murádin László, nyelvművelő   

A Torda melletti Harasztoson született 1930. november 29-én. Murádin László, az MTA külső köztestületének tagja évtizedekig 

írta a Szabadságban a Nyelvművelés rovatot. Olvasmányos, gördülékeny stílusával, finom humorral is átszőtt fogalmazásmódjával 

belopta magát olvasói szívébe, és nemzedékeket fertőzött meg a magyar nyelv szeretetével. Szerkesztőségünk értékes munkatársát 

veszítette el személyében és mély együttérzését fejezi ki gyászoló családjának. Emlékét és munkásságát Egyed Emese, az MTA 

külső köztestületének tagjának méltató írásával idézzük fel, amellyel 2020-ban, 90. születésnapján köszöntötte lapunk hasábjain 

Murádin Lászlót. […] Murádin László nyelvészeti, főként nyelvjárástani munkásságát a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry 

Bálint-emlékéremmel (1974-ben), a Román Akadémia Bogdan Petriceicu-Haşdeu-díjjal (1996) ismerte el. A Kolozsvári Akadémiai 

Bizottság az ő szakmai pályájának bemutatásával indított el egy sorozatot Erdélyi magyar nyelvészek címmel 2015-ben. A Magyar 

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét 2011-ben életművéért vehette át, az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága Nyelvtudományi 

Szakbizottsága felterjesztésére pedig a KAB 2015. évi fődíját, a Tudomány Erdélyi Mestere díjat…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Csütörtökön nyitják meg a BMC éves kiállítását Kolozsváron 

Február 10-én, csütörtök délután öt órakor nyitják meg a Barabás Miklós Céh (BMC) kolozsvári csoportjának hagyományos, 

értékfelmérő képzőművészeti kiállítását a Művészeti Múzeum időszaki, földszinti kiállítótermeiben. A tárlat anyagát műfaji, 

tematikai és stiláris szempontból egyaránt a változatosság jellemzi – olvasható a szervezők közleményében. Mint írják, a romániai 

magyar képzőművészeket tömörítő, összesen 175 tagot számláló BMC legnépesebb, kolozsvári csoportja minden év januárjában 

megrendezi hagyományos kiállítását. „Ezen éves, értékfelmérő tárlatok a kolozsvári és Kolozsvár környéki művészek közelmúltban 

készült munkáiból nyújtanak értékes ízelítőt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Anekdotázással ünnepelt az E-MIL – húszéves az erdélyi magyar írószervezet 

Kortársunk volt, kortárs ma is címmel szervezett ünnepi rendezvényt szerdán este az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) Fodor 

Sándorra emlékezve, abból az alkalomból, hogy február 9-én volt a 20. születésnapja az erdélyi magyar írókat, költőket, 

műfordítókat tömörítő szakmai szervezetnek. A kolozsvári Bulgakov kávézóban tartott rendezvényen Karácsonyi Zsolt E-MIL-

elnök elmondta: a kerek évfordulót idén számos rendezvénnyel szándékszik megünnepelni a szervezet, ezek pontos dátumát azonban 

a járványhelyzet miatt túl korai lenne leszögezni. […] A legfontosabb eseménynek a többnaposra tervezett E-MIL-gála ígérkezik, 

de lesznek irodalmi estek, könyvbemutatók, a szokásos E-MIL-tábor, és a vidéki kiszállások sem maradnak el…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Újraindul a Tudástár előadássorozat Kézdivásárhelyen 

A Wegener Pro Sanitate alapítvány folytatja a céhes városban immár második éve nagy sikernek örvendő Tudástár 

programsorozatát. Csütörtökön az érdeklődők Jánó Mihály A Márkosfalvi Barabás Miklós csodálatos festészete című előadását 

láthatják, hallhatják a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. […] Sárkány Hanna, a program koordinátora a Maszolnak elmondta, 

hogy a Tudástár előadássorozat a Sapientia EMTE által elindított Ezüst Akadémia folytatásaként jött létre, nagy volt rá az igény rá. 

2017-ben Kézdivásárhely polgármesteri hivatala, látva a csíkszeredai program sikerességét, felkérte a Sapientia Egyetemet, hogy 

valósítsa meg a programot Kézdivásárhelyen is. […] „A tavalyi előadássorozat két felvonásból állt: június–július folyamán nyolc 

előadást tekinthettek meg az érdeklődők, szeptember–októberben pedig négy előadás és egy zenés műsor volt a programunkban. 

Előadóink között volt lelkész, természetgyógyász, asztrozófus, bába, hegyimentő, kutató, pszichológus, történész, orvos, 

meseterapeuta, író…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Szokatlan emlékkiállítás a kilakoltatott családokról 

Február folyamán a Központi Egyetemi Könyvtár előcsarnokában megtekinthető egy kiállítás, amely a 2010-ben történt 76 család 

kényszer-kilakoltatására emlékezik és emlékezteti Kolozsvár lakosságát. […] Azon a helyen, ahol 2009-ben egy fotón megörökítve 

számos gyerek üldögél, a kitelepített emberek szeretnének egy emlékművet állítani. Arra emlékeztetve, hogy 2010-ben az a kanapé 

eltűnt. Ahogy azok a gyerekek is, akik a kanapén üldögéltek… […] Ennek szellemében a Karjala utcai romák közösségi egyesülete 

és a Szociális Lakásokat MOST! lakhatási joggal foglalkozó aktivista szervezet kezdeményezte egy művészeti alkotás 

megvalósítását, amely emléket állítana a kilakoltatásnak, felhívva a figyelmet arra, hogy Kolozsváron ennek a gyakorlatát abba 

kellene hagyni…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Román-magyar koprodukciós film készül az Nagyszeben forradalmi napjairól 

Román-magyar koprodukcióban, Tudor Giurgiu rendezésében a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül a Szeben’89 című 

mozifilm a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom valós eseményei alapján – derül ki a magyarországi Nemzeti 

Filmintézet közleményéből. A Szeben '89 egy kevésbé ismert történetet elevenít fel az erőszakos polgári zavargások kaotikus 
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napjairól, amelyek véres összetűzéshez vezettek a hadsereg és Ceaușescu elnyomó szervei, a Milícia és a Securitate között. A 

készülő film felidézi, amikor a gyilkosságokért felelősnek tartott „terroristák” hajszája során pánik és zűrzavar támad a városban. 

Senkiben nem szabad megbízni és bárkiből lehet ellenség…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

Interjú: Göllner B. András, „Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság története” szerzőjével 

2022 elején, a Black Rose Books és az University of Chicago Press egy nagy érdeklődéssel várt angol nyelvű kötettel nyitott a 

nemzetközi könyvpiacokon. A könyv arról a forradalomról tájékoztatja az olvasókat, amely nemcsak az első világháború után 

kibontakozó világrend kisiklásával fenyegetett, hanem mind a mai napig irritálja a magyarok nemzeti identitásának egyik 

legérzékenyebb, legneuralgikusabb idegszálát. (Lásd: András B. Göllner (szerk.), Az elfeledett forradalom: Az 1919-es Magyar 

Tanácsköztársaság története. […] Az 1919-es párizsi békekonferencián részt vevő amerikai küldöttség egyik tagja a következő 

szavakkal jellemezte azokat a budapesti eseményeket, amelyeket ez a könyv most új fényben világít meg: “ha a magyarországi 

bajok tovább terjednek, közös terveinket a kukába dobhatjuk.” […] Göllner B. András, a montreali Concordia Egyetem Emeritus 

Professzora, a most megjelentetett kötet főszerkesztője, több fejezetének szerzője, egy tíz tagú kutatócsoporttal közösen tárta fel a 

történteket: (Adam Christopher, a néhai Aranyosi Magda, Csoma Lajos, Csunderlik Péter, Lavalleé Marie-Josée, Polanyi – Levitt 

Kari, Varela Raquel, maga Roussopoulos Dimitrios és Zimmermann Susan) […] Mélyinterjúnk Göllner Andrással, a könyv 

megjelenése előtti napokban készült…” Forrás: Kanadaihirlap.com: teljes cikk >  

Interjú: Kormányos Ildikó Csilla, író 

Az írás nekem mindig is sokat segített abban, hogy gyógyírt találjak a lelkemnek, mondta az Erdély.ma portálnak Kormányos Ildikó 

Csilla, Ausztráliában élő író, aki szerint a szeretet egyáltalán nem függ a kilométerektől. […] A múlt sajnos a legtöbb emberre 

nyomásként nehezedik, mert inkább jellemző ránk az, hogy a problémákra koncentrálunk, minthogy szép emlékekkel erősítenénk a 

lelkünket. Legutóbbi könyvemmel eljutottam oda, hogy kész, elég volt önmagamból, most már másról akarok írni. Éppen ezért 

becsomagoltam a saját történeteimet a fantázia világába…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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