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Elérhető a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb száma 

A Magyar Tudomány legújabb, áprilisi számában újabb tanulmányokat, véleményt és könyvszemlét is olvashatunk. […] Tóth Pál 

Péter, az MTA doktora A Kárpát-medencei magyar népességfejlődés vázlata című tanulmányának bevezetőjében ezt írja: a Magyar 

Királyság feldarabolásáig a népességszám növekedését a magyarok természetes szaporodása, a velük együtt élő nem magyar népek 

egy részének és utódaiknak, valamint az országba vándorló magyarrá „vált” idegenek és utódaiknak termékenysége közösen 

biztosította. Ezt a fejlődést az I. világháború okozta harmadik demográfiai katasztrófa megszakította, melynek következtében 

megkezdődött a Kárpát-medencében élő magyarok létszámának csökkenése. Ez szoros összefüggésben van a szomszédos 

országokban élő magyarok Magyarországra vándorlásával…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

 

Gondoskodó közösség-díjat kapott Orosz Ildikó 

Gondoskodó közösség-díjban részesült Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke március 28-án a Várkert Bazárban a Jövőt építünk pályázat eredményhirdetésén. […] A kárpátaljai 

magyar oktatási intézmények és közösség odaadó munkájáért és áldozatos helytállásáért odaítélt elismerést Lévai Anikó, a pályázat 

ötletgazdája adta át Orosz Ildikónak, az MTA külső köztestületi tagjának…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Politikum: Ravasz Ábel a határon túliak szavazatának kérdéséről 

Ravasz Ábel még a beszélgetés [1:42:05] elején leszögezte, hogy helytelen az a megközelítés, mi szerint a határon túliakon múlik 

majd a választás eredménye. Emlékeztetett arra, hogy ugyan a választók száma növekszik, a potenciáljuk nem. A határon túli 

szavazatok egy nagy kosárban a pártlistákra mennek, ami a kompenzációs szavazatoknak köszönhetően nem annyira meghatározó. 

Ezt bizonyította már a 2018-as választás is. Ravasz ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy mindez nem jelenti azt, hogy idén is ez fog 

történi. […] Ravasz szerint a határon túliak maximum két mandátumot tudnak hozni, de csak ha Magyarországon alacsony lesz a 

részvétel. […] Ravasz szerint a magyar támogatások legnagyobb hátulütője, hogy a kissebségi környezetben működő alternatívák 

elsorvadnak és felszámolják a pluralizmust, végül a kisebbségek buborékba kerülnek…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Leleplezték Thököly Imre lovas szobrát Késmárkon 

Thököly Imre hadvezér, fejedelem bronz lovasszobra a Késmárk városa és Magyarország kassai főkonzulátusa közötti 

együttműködés eredményeként került a késmárki vár előtti térre. A szobrot a főkonzulátus készíttette, Győrfi Lajos szobrászművész 

keze munkája, a város a talapzat elkészítését és a műalkotás környezetének rendbetételét vállalta. […] Ján Ferenčák, Késmárk 

polgármestere felidézte a fejedelmet a városhoz fűző kapcsolatokat, valamit kifejezte abbéli hitét, hogy a ma leleplezett szobor 

nemcsak a Thököly család emlékének szentelt vár tárlatának teljes értékű része lesz, hanem a Szlovákia és Magyarország közötti, 

egyre fejlődő baráti kapcsolat jelképe is. […] A szobor leleplezését követően az érdeklődők megtekinthették a késmárki vár 

kiállítótermében berendezett Thököly-kiállítást. A szoboravató ünnepség lezárásaként pedig megkoszorúzták Thököly Imre sírját a 

helyi evangélikus templomban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Ismertető: A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteménye és a rozsnyói kőedény-manufaktúra 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményének adattárában közel negyvenezer társadalomtudományi, természettudományi és 

műszaki jellegű tárgy található. Mai témánkban a rozsnyói kőedény-manufaktúrával foglalkozunk. Kérdéseinkre Sylvia Holečková, 

a múzeum történésze válaszolt. […] A 18. század második felében egy új kerámiával – a kőedénnyel bővült Európa. A kőedény 

alapját az agyag és nyirok képezte, melyeket adalékokkal kevertek: gyantával, kvarccal, samottal és színező fémoxidokkal. Rozsnyó 

évszázadokon keresztül ismert volt arról, hogy bányászata mellett gazdag kézművesipar is működött a városban számos céhhel. A 

város területén működő két manufaktúrát Szlovákia ipartörténete is számon tartja. Rozsnyón 1810-ben megalakult a kőedény-

manufaktúra. Alapítója és első tulajdonosa a budai születésű Hoffmann János volt. […] Jelenleg a Rozsnyói Bányászati Múzeum 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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történelmi gyűjteményében az egykori rozsnyói kőedény-manufaktúra gyártmányainak 37 darabját őrzik…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Kiállítás: Kassák ismét Érsekújvárba látogatott 

Forradalmárok és emigránsok – Kassák és köre elnevezéssel nyílt kiállítás a magyar avantgarde mozgalom meghatározó 

személyiségéről és követőiről a Zmeták Ernő Művészeti Galériában. Helena Markusková elmondta, régóta dédelgetett álma valósult 

meg a nem mindennapi tárlat megrendezésével, amelynek számos háborús vonatkozása van, holott több hónappal ezelőtt még nem 

is sejthette, hogy milyen harcok dúlnak majd a határaikon túl. Kassák 1887. március 21-én született Érsekújvárban, születésének 

135. évfordulójának hetén, március 24-én nyitották meg a tárlatot a szülővárosában. A Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító 

és képzőművész gazdag életútját ezúttal lapszerkesztői munkásságával egészítették ki. […] Érsekújvárban ezúttal elsősorban a 

Kassák alapította avantgárd folyóiratokkal, azok munkatársaival ismerkedhet meg a közönség, ezért várják az alapiskolák felső 

tagozatos tanulóit és a középiskolásokat is egy izgalmas irodalmi órára a galériába, amelyet interaktív bemutatóval tettek teljessé…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

A felvidéki templom-felújítási programról tartottak sajtótájékoztatót 

A szlovákiai egyházi felekezetek képviselőivel együtt jelent meg a dunaszerdahelyi Szent György-templomnál Soltész Miklós, 

Magyarország egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, a találkozón 

a templom-felújítási programról esett szó. […] A magyar kormány templom-felújítási programja keretén belül 115 templom vagy 

imaház újul meg Szlovákiában, mintegy 90 településen. Ezek a felújítások érintik a római és görög-katolikus felekezeteket, de a 

református egyházat és a zsidó közösséget is…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >  

Pedagógusok kitüntetése és szakmai rendezvénysorozata Komáromban 

Két oktatásügyi rendezvényre került sor március 29-én Komáromban. Délelőtt az év legjobbnak tartott komáromi pedagógusait 

jutalmazták a Tiszti Pavilon dísztermében, délután pedig a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi 

Választmánya és Komáromi Regionális Pedagógiai Központja által rendezett XXVI. Komáromi Pedagógiai Napok elnevezésű 

szakmai rendezvénysorozat nyitóünnepségét tartották a Danubius Szálló nagytermében. […] Az ünnepség fénypontjaként Komárom 

Város nevében Keszegh polgármester Ondrej Gajdáč alpolgármesterrel együtt 6 magyar és 6 szlovák pedagógusnak emlékplakettet 

adományozott a sokéves pedagógiai tevékenységéért és a kiváló oktató-nevelői munkájáért. […] Az Utak, módszerek, lehetőségek 

változó világunkban témakörben március 29 - április 1. között megvalósuló XXVI. Komáromi Pedagógiai Napok, vagyis a régióbeli 

pedagógusok legrangosabb szakmai találkozójának nyitóünnepségén Czibor Angelika, területi választmányi elnök üdvözölte a 

Danubius nagytermét megtöltő résztvevőket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Videó: Bölcsődéket, óvodákat tervező építészek munkáját ismerték el Budapesten 

Négy felvidéki tervezőt díjaztak a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Jövőt Építünk pályázat eredményhirdetésén 

Budapesten a Várkert Bazárban. A díjjal a bölcsődéket, óvodákat tervező építészek munkáját ismerik el…” Forrás: Hirek.sk: teljes 

cikk >  

  

Politikum: A Prosperitati Alapítvány pályázatain hizlalt vállalkozói körre építi stabilitását a VMSZ? 

Hiába állítja a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), hogy a Prosperitati Alapítvány pályázatain kizárólag az ötlet életképessége 

fontos, a számok azt mutatják, hogy a pályázati összegek nagyságánál, valamint a nyertes pályázatok számánál nagyon is számít, 

hogy milyen viszonyban van a pályázó a VMSZ-szel, olvasható az Autonómia portálon Gyurkovics Virág tényfeltáró cikkében. 

[…] A magyar kormány hat éve, 2016 márciusában, kormányhatározatban rendelkezett a vajdasági magyar közösség terület- és 

gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtásához szükséges intézkedésekről. A határozatban a magyar kormány a Prosperitati 

Alapítványt jelölte meg a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítójaként, amely hamarosan ki is írta az első pályázatokat. 

[…]A kérdések tisztázása érdekében megkerestük a Prosperitati Alapítvány ügyvezető igazgatóját, Juhász Bálintot is…” Forrás: 

Szmsz.press: teljes cikk > 
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https://szmsz.press/2022/03/30/tizenket-vajmagyar-nabob/


Bemutatták a Himnusz szerb nyelvű fordítását tartalmazó kiadványt 

Újvidéken tegnap a Matica srpskában bemutatták a Nemzeti imádságunk – a Himnusz című kétnyelvű kötetet, amely a Forum 

Könyvkiadó Intézet és belgrádi Collegium Hungaricum gondozásában jelent meg. A könyv tartalmazza a Himnusz szerb nyelvű 

fordítását Draginja Ramadanski és Milosevits Péter tollából, valamint magába foglalja Andrić Edit, Csőke Márk, Pintér Attila és 

Toldi Éva, az MTA külső köztestületi tagjának tanulmányát nemzeti imánkról. A kétnyelvű kötet célja, hogy a szerb néppel is 

megismertesse Himnuszunk tartalmát. […] Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója elmondta, a kiadó az alapításától 

fogva kiemelkedő feladatának tartja a közvetítést a magyar és a szerb kultúra között…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Három csókai vonatkozású könyvet mutattak be 

A vajdasági magyar könyv és olvasás napja alkalmából 3 csókai vonatkozásokat tartalmazó kiadványt mutatott be a VMMI a Csóka 

Művelődési és Oktatási Központban. A könyveket Gallusz László és Kónya Sándor ismertette a jelenlévőkkel. Az eseményen 

Gallusz László Hej, élet, juhászélet című könyvét is bemutatták, amely a Tisza-menti juhászok életét mutatja be. […] Bodor Anikó: 

Vajdasági Magyar Népdalok kötetéből mutattak be dalokat és gyerekjátékokat. Kónya Sándor néprajzkutató: „Ez egy tudományos 

munka, több mint 600 gyermekjátékot, éneket ír le. Itt vannak mondókák, párosítók, gyermektáncok, nagyon változatos.” […] A 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet A Zentai kertek alatt című kiadványát is bemutatták…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötet: Rokon Ilonka evangéliuma 

Mindenkinek van egy rokon Ilonkája, aki minden helyzetre vonatkozóan megmondja a tutit, még ha nem is kellene. A virtuális 

térben is létezik egy Rokon Ilonka, akit nyugodtan nevezhetünk minden vajdasági magyar rokon Ilonkájának. Virágos, angyalkás 

képekbe ágyazva csillogtatja meg egyedi humorát, ami csaknem ötezer fős követőtábort toborzott neki a Facebookon. Vass Szabolcs 

képzőművész projektumáról beszélünk, ami túllépte Vajdaság határait és Kárpát-medence-szerte szerzett Rokon Ilonka-rajongókat. 

Számukra jó hír, hogy Rokon Ilonka bölcsességei megjelentek könyv formájában is, a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában. 

[…] De honnan is indult Rokon Ilonka? Erről kérdeztem Vass Szabolcsot könyvének kishegyesi bemutatója után…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Kosztolányi Dezsőre emlékeztek 

137 éve született Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, újságíró. A magyar irodalom jelentős alakjáról szülővárosának 

könyvtárában emlékeztek meg Szabadkán. Emellett pedig az őt ábrázoló szobrot is megkoszorúzták. […] Lalits Anita, a Szabadkai 

Városi Könyvtár munkatársa: „Az időszakot igyekeztünk kihasználni arra, hogy a tartalmakat, a helyismereti gazdag 

gyűjteményünket digitalizáljuk és ennek a gyümölcseként született meg az új projektünk, ugyanis ma debütál az újonnan létrehozott 

honlapunk Szabadkai Digitális Könyvtár néven, amely a nagy közönség előtt helytől, felhasználási feltételektől függetlenül 

bármikor elérhető lesz…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Ünnepel a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola 

Az iskola napját és megalapításának 125 éves évfordulóját ünnepli a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola. A mintegy 7 ezer 

négyzetméteres impozáns épület egyben a város egyik legkiemelkedőbb kulturális öröksége is, amelynek helyreállítása több mint 

161 millió dinárba került. Jelenleg a szabadkai iskolában négy szakterületen mintegy 600 diák tanul. Nagy Varjas Árpád, a 

Vegyészeti-Technológiai Iskola iskolaszékének elnöke: „Elsőbe három magyar osztályt tervezünk indítani, konkrétan a textil szakon 

a ruhamodellező technikust, a kémia, nemfémek és grafika szakon a helyszínelő technikus és élelmiszeripari szakon pedig a 

cukrászatot…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Recenzió: Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban 

Utazásra, egyben történelmi emlékezésre csábítja az olvasóit a Kiss Gy. Csaba és Ćurković-Major Franciska válogatásában 

megjelent Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban (2021) című kiadvány. Visszatérő vállalkozása ez a szerkesztőknek, 

hiszen a magyar írók, tudósok, politikusok és közéleti személyiségek Adria-tengeri utazásairól beszámoló írásait Kiss Gy. Csaba 

2007-ben Magyar írók az Adrián, 2008-ban pedig Adria képek – Magyar útirajzok című könyvében tette közzé, ezek sorát egészítette 

ki Ćurković-Major Franciska Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai (2010) című remek kötete. …” Forrás: Magyarsz.rs: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4889/kultura/262280/K%C3%B6zvet%C3%ADt%C5%91-a-magyar-%C3%A9s-a-szerb-kult%C3%BAra-k%C3%B6z%C3%B6tt-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Matica-srpska-himnusz.htm
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/unnepel-szabadkai-vegyeszeti-technologiai-iskola
https://www.magyarszo.rs/hu/4885/velemeny_gyurodesek/261945/Joggal-munk%C3%A1val-%C3%A9s-szeretettel.htm


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Vajdasági orvosokat is díjaztak Budapesten 

Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével az 55 éves Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és a Kárpát-medencei 

Családorvos Fórum Kurátori Testülete vasárnap tartotta meg Budapesten díjátadó ünnepségét, amelyen kiosztásra kerültek a Magyar 

Általános Orvosok Tudományos Egyesületének díjai. A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének ajánlásával a 

kishegyesi Deák Tibor nyugalmazott családorvos, belgyógyász, sportorvos az Új Medicus Anonymus Díjat, a topolyai Móra 

Szabolcs családorvos, általános szakorvos, főorvos pedig a Hidas István ifjúsági díjat vehette át, áll az MNT közleményében…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Statisztika: Romániában halnak meg a legtöbben közúti balesetben; Tíz munkavállalóra kilenc nyugdíjas jut 

Az uniós tagországok közül továbbra is Romániában halnak meg legtöbben közúti balesetben. A Krónikának megszólaló szakértők 

jó döntésnek tartják, hogy módosult a közlekedési törvény, új szankciókat állapítottak meg több szabálysértés esetén, ám úgy vélik, 

hosszú távú megoldást csak az autópályák, gyorsforgalmi utak, körgyűrűk megépítése hozhat. […] Az Európai Bizottság (EB) 

hétfőn közzétett adatai szerint 2021-ben is Romániában a legkevésbé biztonságosak (93 haláleset/millió fő) a közutak, míg 

Svédországban voltak a legbiztonságosabbak (18 haláleset/millió fő). Az EU célja 2030-ra felére csökkenteni a halálos kimenetelű 

balesetek számát. […] Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adatai szerint országos szinten tavaly kilenc 

nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra, ez az arány azonban nagy eltéréseket mutat az ország különböző régióiban: míg Ilfov megyében 

mindössze 4 nyugdíjas jutott 10 alkalmazottra, addig Teleorman megyében 16, Giurgiu és Vaslui megyében 14, Botoşani megyében 

pedig 13 nyugdíjas jutott tíz munkavállalóra. …” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Veszélybe került a megyei művelődési igazgatóságok működése 

Országos szinten nehézkesen működnek a megyei művelődési igazgatóságok, az alulfinanszírozottság, az alacsony fizetések miatt 

nincsenek a rendszerben szakemberek, ez pedig veszélybe sodorja a teljes örökségvédelmet – hívta fel a figyelmet Csáki Árpád 

történész, a Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság vezetője. Az intézményvezető – aki kedden a Kovászna megyei prefektus 

meghívására tartott sajtótájékoztatót – rámutatott, sokat elmond az örökségvédelem általános helyzetéről, hogy idén a művelődési 

minisztérium a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékából gazdálkodhat, és ezen költségvetés csupán 1,15 százalékából 

finanszírozzák a 41 művelődési igazgatóság működését, melyeknek az örökségvédelmet kellene szavatolniuk. […] Csak teher az 

örökségvédelem? E tekintetben nehézséget jelent, hogy a tulajdonosok sok esetben tehernek érzik, ha az ingatlanjukat műemléknek 

nyilvánítják, mert ezzel sok kötelezettség jár, ám kevés az előnye, az államtól kevés segítséget kapnak…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Politikum: Problémás levélszavazatok 

Négy éve sem volt teljesen csalás biztos a magyar levélszavazási rendszer, mostanra viszont sokak szerint a magyarországi 

törvényhozók szélesre tárták a kaput a visszaélési lehetőségek előtt. A magyarországi választási rendszer a jelen formájában nem 

volna képes kiszűrni még egy olyan szintű csalást sem, ha valakinek a borítékba zárt és elküldött szavazatát utólag kibontják és 

kicserélik a szavazólapját, vagy ha holtak nevében szavaznak. Rengeteg a kiskapu.  […] A választási regisztráció menetét egyébként 

mi magunk is teszteltük: […] A Román Posta közleményt adott ki a vállalatot is érintő kommunikációs kampány kapcsán. Szerintük 

egyenesen lejáratásnak minősül a magyar nyelvű sajtóban és Erdély-szerte több közösségi médiaoldalon is terjedő szlogen, miszerint 

a levélszavazatok kézbesítését ne bízzák rájuk. […] Kidobott, részben elégetett levélszavazatokat találtak a Marosvásárhellyel 

szomszédos Jedden egy illegális szemétlerakóban…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Riport: Székelyföldön háromszor több öngyilkosság történik, mint az országos átlag 

A székelyföldi megyékben 2-3-szor gyakoribb az öngyilkosság, mint Románia más térségeiben, pedig ebben a térségben önmagában 

a kisebbségi létállapot a szakember szerint nem tekinthető veszélyeztető tényezőnek. Romániában évente körülbelül 2500 magyar 

lakos tesz kísérletet arra, hogy véget vessen az életének. […] A férfiak helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Székelyföldön – de talán 

ez a teljes magyar kultúrára vonatkoztatható – kulturálisan kódolt, hogy egy férfi számára szégyen segítséget kérni. […] „Az 

öngyilkosság a lét legtragikusabb eseménye” – mondta Domokos Lajos-Csaba, amikor megkerestük a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház Elmegyógyászati Osztályán, hogy a székelyföldi öngyilkosságokról beszélgessünk. […] „Arról is szót kell ejteni, 

hogy az öngyilkosság bizonyos értelemben egy nagyon szomorú »magyar jelenség«, ugyanis a 80-as években Magyarország 

világszinten első volt a lakosságarányos öngyilkosság esetszámaiban…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 
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Radikális változások jöhetnek a jövő tanévtől a minisztériumi tervezet szerint 

Sorin Cîmpeanu oktatásügyi miniszter szerda délután, a kormányülés végén nyilatkozott a szeptembertől induló új tanévben várható 

változásokról – írja a Hotnews. A nyilatkozat legfontosabb pontjai: […] Például a tanév szerkezete nem félévekre bomlik, hanem 

különböző „modulokra” […] Cîmpeanu azt is hangsúlyozta, hogy a felsorolt változtatások még egyelőre terv szintjén állnak, sokat 

számít, hogy elkészül-e majd időben a tanterv és az oktatási keretterv. […] A szerdán elfogadott oktatásügyi normák kapcsán a 

tárcavezető kiemelte: az ukrán hallgatók kisegítésének céljából 20%-kal lehet növelni az egyetemek kapacitását, ugyanakkor igény 

szerint az iskolákban is lehet növelni a létszámot…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Korai iskolaelhagyás – Megoldást jelenthet az Országos Helyreállítási Terv pályázata 

Rengeteg oka lehet a korai iskolaelhagyásnak, a szociálisan hátrányos állapot, a hátrányos anyagi helyzet, a szétesőben lévő vagy 

nélkülöző családi körülmények az iskolai kudarccal társulva mind-mind azt eredményezhetik, hogy nyolcadik osztály végén már 

nem folytatják a tanulmányaikat a diákok, nem iratkoznak vissza szakiskolába vagy szakközépiskolába. […] Az Országos 

Helyreállítási Tervből 543 millió eurót különítettek el olyan intézményeknek, amelyek a lemorzsolódás szempontjából leginkább  

veszélyeztetettnek minősültek. A pályázat első körében több mint 1400 intézmény igényelte az egyenkénti 200 ezer eurós 

támogatást. […] Kallós Zoltán oktatási államtitkár és Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

országos szakmai alelnöke beszélt a problémáról a Maszolnak. […] A pályázatban az iskolákra bízták, hogy milyen tevékenységeket 

céloznak meg, vagy mit szeretnének megszervezni… […]. Romániában egy tanintézményben 1200-1500 gyermekre jelölnek ki egy 

pszichológus-pedagógusi, iskola tanácsadói állást, és ez nagyon sok mindent elmond Ferencz-Salamon Alpár szerint…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye a BBTE-n 

Idén tizennegyedik alkalommal szervezi meg a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Magyar Intézete a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyét. A verseny a Kolozsvári Esettanulmány 

Napok rendezvénysorozat keretein belül kiemelt figyelmet kap, hiszen a jó eredményeket elérő csapatok a pénzjutalmak mellett 

pluszpontokat is kapnak az egyetemi felvételijükhöz, ha a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karát választják érettségi 

után. A középiskolások versenyével párhuzamosan zajlik a Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny is…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló dokumentumfilmet mutattak be Budapesten 

Erős bástyánk nékünk címmel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló dokumentumfilmet mutattak be kedden 

Budapesten. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet a román állam támogatása nélkül alapították. A felsőoktatási 

intézmény segít a szülőföldjükön boldogulni akaró embereknek, hogy helyben szerezzenek diplomát - mondta Gulyás Gergely a 

magyar miniszterelnökséget vezető miniszter…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Jelentős nemzetközi fórum: 62 országból neveztek be a Székelyföldi Grafikai Biennáléra 

A Székelyföldi Grafikai Biennálé (G7) a grafikusi szakma jelentős nemzetközi fórumává vált, ami kiderül a biennálé idei felhívására 

beérkezett pályaművek mennyiségéből és minőségéből – közölték a szervezők. […] A tízhetes jelentkezési időszak alatt közel 2000 

pályamunka érkezett be összesen 844 alkotótól, 62 országból. […] A G7 zsűrijét a szakma nemzetközileg elismert képviselői 

alkotják: Bogdan Achimescu, a krakkói Művészeti Egyetem professzora, Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, 

Adriana Lucaciu, a temesvári Nyugati Tudományegyetem képzőművészeti fakultásának professzora, Pézman Andrea, a pozsonyi 

Képzőművészeti Egyetem képgrafika tanszékének adjunktusa, Bordás Beáta, művészettörténész, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi 

Művészeti Központ vezetője, Szurcsik József, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor helyettese, tanszékvezető docense és 

Ferencz S. Apor képzőművész, a biennálé kurátora…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Hevesi Sándor-díj Tapasztó Ernőnek és Molnár Leventének a színházi világnapon 

Erdélyi művészeket is kitüntettek Hevesi Sándor-díjjal a színház március 27-i világnapja alkalmából: Tapasztó Ernő színész-

rendezőt, az Aradi Kamaraszínház művészeti vezetőjét, valamint Molnár Levente gyergyóremetei születésű, világhírű 

operaénekest…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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