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MTNE: 150 éves a kolozsvári magyar jogtudományi egyetemi oktatás 

Erdélyi-Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya és a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet 

konferenciát szervez 2022. november 17. 18.00-20.00 óra között 150 éves a kolozsvári magyar jogtudományi egyetemi oktatás 

címmel. Az esemény helyszíne a Sapientia EMTE - Bocskai házának, Óváry tereme Kolozsváron (Mátyás király utca 4.)…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 21. fórum 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 óta rendszeresen megszervezi A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című 

rendezvénysorozatot, csatlakozva a magyar tudomány novemberi ünnepéhez. Az ünnepi rendezvény 2022. november 18. 09.00-

19.00 óra között a Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár (Bocskay/A. Iancu tér 13.) illetve az EME-székházában (Kolozsvár, 

Jókai/Napoca u. 2–4. sz.) lesz megtartva. Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva, az idei, 21. rendezvény is két részből áll: a 

pénteki ünnepi nyitórendezvényen plenáris előadások hangzanak el a tudomány időszerű kérdéseiről, melyekre minden évben fiatal 

hazai kutatókat kérünk fel. A konferencia másnapján szakosztályaink és fiókegyesületeink tartják meg a saját tudományterületükre 

szabott konferenciájukat…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Együtt a nyelvvel, együtt az őrvidéki magyarokkal – az Imre Samu Nyelvi Intézet 15 éve 

Az Imre Samu Nyelvi Intézet 2007. november 23-án alakult meg, s az alsóőri (Unterwart/Ausztria) Öreg Iskolában mutatkoztunk 

be a helyi közösségnek és a széles nyilvánosságnak. [...]  Ennek 15 éves apropójára kerül sor az ISNYI konferenciájára 2022. 

november 18. 15.00-18.00 óra között az alsóőri Öreg Iskolában (Ausztria, Kirchenallee 4.)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE: A történelem szekció konferenciája 

EME Jakó Zsigmond Kutatóintézete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 

szervezésében 2022. november 19. 09.00-19.00 óra között sorra kerülő konferencia gerincét vélhetően Erdély középkori és 

fejedelemségkori jog- és társadalomtörténetének egyes kérdései fogják képviselni. Többek között szó lesz a 15. századi vajdai 

igazságszolgáltatásról, kolozsvári Thomas Jordanus humanista kapcsolatairól, Péchi Simon kancellár viselt dolgairól és Talmud-

fordításairól. [...] A konferencia helyszíne a kolozsvári EME-székház (Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE: Irodalom, nyelvészet, színháztudomány interdiszciplináris kontextusban 

Az esemény az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya egy részének éves seregszemléje. Tudományterületek 

dialógusára törekszik a bejelentett témajavaslatok alapján az irodalom- és nyelvtudomány, a színháztudomány különböző 

területeinek kutatási eredményeit ez alkalommal többek között zene-, jog- és neveléstudománnyal összefüggésben láttatják a 

konferencia résztvevői 15 perces előadásban. A BBTE Hungarológiai Doktori Iskola, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, 

Nyelv- és Történettudományi Szakosztály és az Interkulturali-THÉ Egyesület konferenciájára 2022. november 19. 09.00-19.00 óra 

között az EME-székházában kerül sor (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

MTNE: Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-21) 

Az online eseményen 10-15 perces előadások fognak elhangzani, várhatóan összesen kb. 25 előadás, a biológia, fizika, 

földtudományok, kémia, környezet-tudományok területéről. A szerzők saját tudományos kutatásaik eredményeit mutatják be, 

változatos, időszerű tematikai köröket érintve. A dolgozatok döntő többségét az interdiszciplináris kutatások jellemzik. [...] A 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet illetve az 

Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának konferenciájára 2022. november 19. 09.00-14.00 óra között 

EME-székházában kerül sor (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. november 14. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-17-mtne-2022-150-eves-a-kolozsvari-magyar-jogtudomanyi-egyetemi-oktatas-4666
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-18-a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-21-forum-4677
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-18-egyutt-a-nyelvvel-egyutt-az-orvideki-magyarokkal-az-imre-samu-nyelvi-intezet-15-eve-4659
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-19-mtne-2022-tortenelem-szekcio-4630
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-19-mtne-2022-irodalom-nyelveszet-szinhaztudomany-interdiszciplinaris-kontextusban-4632
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-19-mtne-2022-erdelyi-termeszettudomanyi-konferencia-etk-21-4649


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

MTNE: XXIII. Műszaki Tudományos Ülésszak 

Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya 23. alkalommal szervez tudományos ülésszakot a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával közösen Kolozsvárt a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében, ezúttal 

hibrid formában 2022. november 19. 09.00-14.00 óra között. [...] Rendezvényünk ünnepélyes keretet biztosít a Jenei Dezső-

emléklap átadására. A rendezvényen, immár hagyományosan, bemutatjuk az EME 2022-ben megjelent műszaki és technikatörténeti 

kiadványait. [...] Az esemény helyszíne a Sapientia EMTE - Óváry-tereme Kolozsváron (Mátyás király utca 4.)…” Forrás: MTA.hu: 

teljes cikk > 

MTNE: Zenetudományi szekció. Zenei (év)fordulók 

A Zenei (év)fordulók tematikában az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztály Erdélyi Zenetudományi Munkaközössége és a 

kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara szervezésében olyan előadások 

hangzanak el, amelyek zeneszerzői, előadóművészi pályák kulcsmozzanatait, vagy a magyar kultúra zenetörténeti eseményeinek 

meghatározó intézményeit, személyiségeit, lényeges eseményeit vizsgálják. Az konferenciára 2022. november 19. 10.00-14.00 óra 

között, a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán, Kolozsváron kerül sor…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Videók: A magyar kisebbségek 100 éve - Tudományos konferencia 

Két napos konferenciát szervezett az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya. Az előadók között geográfus, 

kisebbségkutató, nyelvész és szociológus egyaránt megtalálható, így a tanácskozás sok szempont tekintetbevételével és 

vizsgálatával ad majd átfogó képet a kisebbségi létbe szorult magyar közösségek elmúlt évszázadáról. A levezető elnök Kövér 

György, az MTA rendes tagja volt…” Forrás: MTA/Youtube.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes 

cikk 5 > 

Kötetbemutató: Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti rekonstrukciója 

Könyvbemutatóra kerül sor november 15-én a Scientia Kiadó és az EME Kiadó közös szervezésében.  Bemutatják Szikszai Mária, 

az MTA köztestülete külső tagjának új könyvét: Életek és történetek egy letűnt világból. Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti 

rekonstrukciója (Scientia Kiadó, 2022), valamint a két, az előző két évben megjelent könyvét is: Letűnt világok antropológiája és a 

megismerhetetlen különös szépsége (EME Kiadó, 2020), és a Levelek egy letűnt világból. A mindennapok dokumentálása a 20. 

század papíralapú kultúrájában. I-II. (EME Kiadó 2021).  A köteteket bemutatja: Keszeg Vilmos egyetemi tanár az MTA 

köztestületének külső tagja és a szerző a Bocskai-ház Óváry termében 17.00 órától (Mátyás király utca 4. szám, Kolozsvár)…” 

Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

 

Tudomány napja: Plenáris előadások és poszterbemutató a Rákóczi-főiskolán 

 
Tudomány napja – 2022 címmel természettudományi tematikájú tudományos konferenciát szervezett november 10-én a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) bázisán működő Fodor István Kutatóközpont. A szervezők ezúttal két fő témakört 

határoztak meg a konferencia tervezésekor: „Idén a közbeszédben és a tudományban is két fő gondolatkör hatotta át a 

beszélgetéseinket: mi történik a környezetünkben, az éghajlatokkal, illetve mi történik Ukrajnában?” emelte ki Kolozsvári István, a 

Fodor István Kutatóközpont igazgatója, az alkalom főszervezője köszöntötte. […] A szervezők minden évben törekednek arra, hogy 

a kárpátaljai magyar természettudományosság helyzete és annak eredményei is előtérbe kerüljenek, így az esemény folytatásában a 

poszter szekció keretében szemléltették a Fodor István Kutatóközpont, valamint a Biológia és Kémia Tanszék kötelékében zajló 

kutatások tematikáit, tehetséges diákjaik friss eredményeit…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

MTÜ: XIX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 

 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Tudomány 

Ünnepe programsorozat keretein belül került megrendezésre a fiatal kárpátaljai magyar kutatók XIX. fóruma. A konferenciára 16 

kárpátaljai fiatal jelentkezett. Az előadásaikat követően egy szakértői zsüri adott tanácsokat a kutatások elmélyítését és 

tökéletesítését illetően. A 16 résztvevő 7 felsőoktatási intézményt képviselt…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

 

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-19-mtne-2022-xxiii-muszaki-tudomanyos-ulesszak-4667
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-19-mtne-2022-zenetudomanyi-szekcio-zenei-evfordulok-4631
https://www.youtube.com/watch?v=s-J47cC0fPI
https://www.youtube.com/watch?v=tDf4a56piTM
https://www.youtube.com/watch?v=HXNa1U4c2JY
https://www.youtube.com/watch?v=eSAgyeln_V8
https://www.youtube.com/watch?v=g_D2QtDMdPY
https://www.youtube.com/watch?v=g_D2QtDMdPY
https://kab.ro/hirek/hir/konyvbemutato-1432
https://karpataljalap.net/2022/11/11/tudomany-napja-2022-plenaris-eloadasok-es-poszterbemutato-rakoczi-foiskolan
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/xix-fiatal-karpataljai-magyar-kutatok-konferenciaja.html


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Videó: Országos oktatási fórumot tartottak Ungváron 
 

Ukrajna különböző pontjairól, valamint külföldről is érkeztek pedagógusok Ungvárra, hogy az oktatás terén tapasztalt háború okozta 

problémákról tanácskozzanak. Többek között arról, hogyan tanítsák a gyerekeket a rakétatámadás folytonos veszélyében, hogyan 

tartsák meg az oktatás minőségét a távoktatás ideje alatt, továbbá hogyan folytassák a tanítást a nagymértékű áram- és 

gáztakarékossági időszakában. Ezenkívül kitértek arra is, hogy az oktatási infrastruktúra egy része le lett rombolva Ukrajnában…” 

Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Politikum: Górcső alatt az önkormányzati választások 

Az önkormányzati és megyei választásokon mutatott teljesítmény immáron a parlamenti választásokra vonatkozó felméréseken is 

megmutatkozik: történetében először az 5 százalékos bejutási küszöb fölött mérték az egységes magyar pártot.A felmérést a Focus 

ügynökség végezte november 2. és 8. között, 1017 fős mintán a Markíza „Na telo” című műsora számára. [...] Egy héttel ezelőtt a 

megyei választások eredményeit elemeztük, most az önkormányzati választásokkal folytatjuk. A fókuszba – ahogy szoktuk  – a 

felvidéki magyarok által lakott településeket helyezzük. [...] A Szövetség és a Magyar Fórum a megyei és önkormányzati választás 

után sem közeledett egymáshoz. A voksolás a politológus szerint azt mutatja, hogy az előbbi a jelentős magyar politikai erő…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Előadás: Galánta, Kodály Zoltán lelki szülővárosa 

Józsa Mónika, ének-zenetanár, karvezető tartott előadást a Galántai Honismereti Múzeumban csütörtök délután. Egyik példaképét, 

Kodály Zoltánt mutatta be a közönségnek, akinek életével, munkásságával kapcsolatban kutatómunkát végzett. Az előadást Ittzés 

Mihály zenepedagógus gondolatával indította, aki szerint Kodály Zoltánnak két szülővárosa volt, Kecskemét, a testi szülőváros és 

Galánta, a lelki, szellemi szülőváros. Itt érték az első zenei élményei, spontán zenei benyomásai, amelyek egész életét 

meghatározták. [...] Az 1933-ban írt Galántai táncok az egész világon ismertté tette a várost, a négy füzetből álló Bicinia Hungarica 

sorozat ajánlásában szereplő mondatok, amelyeket mezitlábas pajtásaira gondolva írt, talán a legismertebb kodályi idézetté lettek: 

„...nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy 

Harmonia, amiben egyek, lehetünk…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Véget ért az 53. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata 

A Csemadok Országos Tanácsának megbízásából a Csemadok Szenci Területi Választmánya megtartotta a Szenczi Molnár Albert 

Napokat, több helyszínen, mégpedig Boldogfán, Dunasápújfalun, Hegysúron, Jókán, Szencen és Rétén voltak állomásai a 

rendezvénysorozatnak. Volt koncert, kiállítás, író-olvasó találkozó, megemlékezések, de ételkóstoló és színházi előadás is. Az idei 

rendezvény ismét színes programokkal várta az érdeklődőket. [...] A zárórendezvényre november 12-én került sor, rendhagyó módon 

ökumenikus istentiszteletet is tartottak, amely előtt Bárdos Ágnes elmondta Farkas Jenő Szenci séta és Szabó T. Anna Az ég zsoltára 

című versét, majd Bosnyák András káplán és Bohony Beáta református lelkész emlékeztek a híres tudósra az istentisztelet alatt…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Beszélgetés: Takács Zsuzsanna, az idei Pogány Erzsébet-díjas 

Takács Zsuzsanna 1956. március 22-én született Szepsiben, ott végezte alapfokú tanulmányait, majd a Kassai Ipariban érettségizett 

és Prágában, a Cseh Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán diplomázott. [...] Mint mondja, közéleti tevékenységét a Szlovákiai 

Magyar Szülők Szövetségében csakis úgy tudta elvégezni, hogy a saját maga főnöke. Mai napig a szövetség országos irodavezetője, 

s számos alapszervezet van a gondjaira bízva. [...] Mi lehetett a legnagyobb érdem, amiért Önre esett a választás? Gondolom azért 

is, mert egyik alapító tagja voltam 26 évvel ezelőtt a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének, és komoly szerepet vállaltam a 

szervezet kiépítésében. [...] Eleinte kis létszámmal bírtunk, de már a második országos közgyűlésünkre száz feletti alapszervezetet 

jegyeztünk. A kezdetetek nem voltak egyszerűek, nem volt helyiségünk, nem volt pénzeszközünk, úgyhogy ezeket mi, az akkori 

vezetőség adtuk össze, s volt némi tagdíj, abból működtünk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/orszagos-oktatasi-forumot-tartottak-ungvaron.html
https://felvidek.ma/2022/11/parlamenti-kuszob-folott-mertek-a-szovetseget/
https://felvidek.ma/2022/11/gorcso-alatt-az-onkormanyzati-valasztasok/
https://ujszo.com/kozelet/marad-a-ket-lepes-tavolsag-a-szovetseg-es-a-magyar-forum-kozott
https://ujszo.com/regio/galanta-kodaly-zoltan-lelki-szulovarosa
https://felvidek.ma/2022/11/veget-ert-az-53-szenczi-molnar-albert-napok-rendezvenysorozata/
https://felvidek.ma/2022/11/takacs-zsuzsanna-a-szuloi-szervezetek-hatter-szolgalataban-all/


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

ROMÁNIA/ERDÉLY 

  

Rekordszámú választó támogatta a Magyar Összefogás listáját 

VMSZ elnöke elmondta, hogy az összes mandátumot megszerezték, ami várható is volt, illetve kiemelte azt is, hogy a Magyar 

Összefogás listájára leadott szavazatok száma meghaladta a 4 év évvel ezelőtti összes beérkezett szavazat számát…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Kötet: A zombori gimnázium 150 éves történelme 

A zombori megyeháza dísztermében bemutatták Milan Stepanović helytörténész és Pfeiffer Attila történész A zombori gimnázium 

150 éves történelme című monográfiáját. Ezzel a könyvbemutatóval zárult az az egyhetes rendezvénysorozat, amellyel a gimnázium 

a jeles évfordulót megünnepelte. […] Pfeiffer Attila történész elmondta: Az 1872-től 1918-ig tartó részt írtam, illetve a 

gimnáziumnak az első majdnem 50 évét dolgoztam fel az Osztrák–Magyar Monarchia alatti periódust, és az 1941–1944 közti 

időszakot, amikor Bácska újra magyar kézben volt és adminisztrációban. Elsősorban levéltári forrásokra próbáltunk támaszkodni…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: A topolyai zsidók történetét kutatja Kocsis Antal  

Vajdaság területén számos városban volt még a második világháborút megelőzően zsidó közösség. A világégés után azonban a Shoa 

vagyis a Holokauszt következtében csak kevesen térhettek vissza otthonaikba, még sírhelyet sem hagyva maguk után. A hazatérők 

közül is sokan emigráltak rövid időn belül Izraelbe és még a tengeren túlra is. Ez lett a sorsa a topolyai zsidó közösségnek is, mára 

teljesen eltűntek. Kocsi Antal helytörténész mintegy 40 éve kutatja a helyi zsidóság történelmét, folyamatosan publikálva…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Irodalmi beszélgetések az Etna Irodalmi Fesztiválon 

Irodalmi beszélgetések a vulkán tövében — ahogyan ezt Beszédes István, a zEtna főszerkesztője és a zEtna Irodalmi Fesztivál fő 

szervezője szereti emlegetni. Az idén a hiány szó volt a fesztivál kiemelt motívuma, e köré fűzték az előadásokat, beszélgetéseket, 

könyvbemutatókat a Zentai Alkotóházban megjelenő írók, költők, újságírók, kritikusok november 4-én és 5-én. […] A fesztivál 

képzőművész vendége az idén Gubik Korina volt, aki Miroslav Jovančićtyal egy rögtönzött performance-szal indította meg az 

eseménysorozatot, ezzel meg is nyitották Korina kiállítását, akivel munkásságáról, a falon látható képekről Szarka Mándity Krisztina 

beszélgetett. […] Bogdán József Még utoljára című kötetének bemutatója követte. A könyv a Forum Könyvkiadó jóvoltából jelent 

meg, s a szerzővel Sinkovits Péter beszélgetett…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Bemutatták Stjepan Beretić szabadkai plébános könyvét 

Bemutatták Stjepan Beretić szabadkai plébános könyvét, melynek címe: Johannes Clausen. A szabadkai Szent Teréz-templom 

Clausen mester díszében. A könyvben a székesegyház teljes belső berendezését ismerteti az olvasóknak. Három nyelven íródott, 

horvátul, magyarul és németül…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Múltidéző: A vajdasági magyar irodalom első regénye 

Neve kimaradt az irodalmi lexikonokból és irodalomtörténetekből, bibliográfiáink sem jegyzik, holott a jugoszláviai/vajdasági 

magyar irodalom első regényírója volt. Tarkó János közvetlenül az I. világháború befejezetével, 1919 februárjában jelentette meg 

Amíg a nagy vihar tombolt… című kötetét, melyben a nagy háborút tematizálta. Azután regényes pályafutása más irányt vett: 

Trianon után Magyarországra távozott, s ott folytatta sikeres tanítói munkásságát, de publicisztikai tevékenységét is: időnként verset 

és prózát is közölt vidéki magyar lapokban. Kisebbségi irodalmunk első regénye pedig egyszerűen ismeretlen és jelöletlen maradt 

— „elsikkadt”. […] Tarkó János valójában a korábban elhunyt Váry Mihály tanító helyét töltötte be a Nagybecskereki Állami Elemi 

Népiskolában, és tehetsége is ott bontakozott ki…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

Magyar nyelven is kötelező feliratozni a kihelyezett emléktáblákat, köztéri alkotásokat 

Ezentúl magyar nyelven is kötelezően feliratozni kell a kihelyezett emléktáblákat, köztéri alkotásokat, műemlékeket, amelyek a 

magyar közösséghez kötődnek valamilyen formában. Kihirdette az államelnök az RMDSZ által kezdeményezett törvénymódosítást, 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/rekordszamu-valaszto-tamogatta-magyar-osszefogas-listajat
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-zombori-gimn%C3%A1zium-150-%C3%A9ves-t%C3%B6rt%C3%A9nelme_1390235.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/topolyai-zsidok-tortenete
https://www.hetnap.rs/cikk/Magmaforro-irodalom-41669.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/bemutattak-stjepan-beretic-szabadkai-plebanos-konyvet
https://www.hetnap.rs/cikk/Elfeledett-regenyironkrol-Tarko-Janosrol-41671.html


       

amely értelmében a kisebbségek nyelvén is feliratozni kell ezeket az alkotásokat. […] A törvénymódosítás másik jelentős újítása, 

hogy nagy részben decentralizálja az ilyen jellegű alkotások kihelyezésére vonatkozó procedúrát, a bukaresti jóváhagyást a 

Kulturális Minisztérium megyei intézményei vagy a Köztéri Műemlékek Országos Bizottságának zonális bizottságainak 

jóváhagyásával lehet ezentúl megtenni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Politikum: Milyen hatással van a virtuális nemzeti egység, a NER az erdélyi magyarságra? 

Van-e önálló erdélyi magyar közbeszéd, autonóm nyilvánosság vagy Erdélyben is átvette az irányítást a magyarországi politikai 

mainstream narratívája? Ezt a kérdést járta körül a Transtelex Dialóg offline beszélgető sorozat második kiadásán Borbély András 

költő, esszéista, az MTA köztestületének külső tagja, Tompa Andrea, író, egyetemi tanár és Toró Tibor politológus, egyetemi oktató 

szintén az MTA köztestületének külső tagja…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Teleki Samu Afrikán innen és túl – bemutatták Csibi László kötetét 

Csibi László dokumentumfilm-rendező, egyetemi oktató úgy találkozott először Teleki Samuval, mint az 1970-es években magyar 

könyvet vásárló erdélyi családok többsége: fellapozta azt a Kriterion kiadványt, amelyben Erdélyi Lajos fotográfus, újságíró Teleki 

Samu fotóhagyatékát dolgozta fel. Eredetileg filmben gondolkodott, de a kolozsvári állami levéltárban felfedezte, hogy az afrikai 

expedícióról háromszor annyi fénykép maradt fenn, mint amit az említett 1977-es kötet publikált. […] A kutatásból előbb doktori 

disszertáció, majd az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában monográfia is született, ezt mutatták most be Kolozsváron. […] A 

közel 3000 kilométeres felfedezőút nem volt mentes a véres összecsapásoktól sem, de voltak tudományos eredményei is: ő 

térképezte fel a mai Kenya és Etiópia területén található Turkana- illetve Csev-Bahir-tavakat, első európaiként érte el a 

Kilimandzsáró hóhatárát, a különböző afrikai törzseknél gyűjtött tárgyakkal megalapozta a budapesti Néprajzi Múzeum Afrika-

gyűjteményé…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Visky András, író 

Visky András Kitelepítés című regénye a kommunista diktatúra brutalitását dolgozza fel. A szerző még kétéves sem volt, amikor 

anyjával és hat testvérével együtt deportálták. A román gulágon – anyjának köszönhetően – napi szinten bibliai történeteket hallott, 

amelyek szorosan egybeforrtak a saját tapasztalataival. Szülei kiállása, a lágerélmények, a bibliai tanítások alakították ki azt a 

világnézetet, amelyhez Visky ma is ragaszkodik. Ennek egyik sarokköve az a szabály, hogy nem szabad vallásosan ragaszkodni a 

hatalomhoz, és nem szabad kritikátlanul támogatni egyetlen uralmi rendszert sem, mert csak így tudjuk megőrizni egyéni és 

közösségi szabadságunkat is. […]  Apám nem szekustiszteket, hanem embereket látott maga előtt, emberekkel próbált szóba állni, 

és nem mint rendszerellenes üldözött személy, hanem mint lelkész. Arra tett kísérletet, hogy kiemelje őket a saját szerepükből és ha 

lehet, lemeztelenedjenek előtte…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

150 éve kezdődött a tanítás a kolozsvári egyetemen, utánajártunk, milyen lehetett a diákélet a kezdetekben 

Várakozással teli hétfőre ébredhettek másfél évszázaddal ezelőtt Kolozsváron. Hosszú évek előkészítő munkája után végre 

elérkezett az újonnan alapított egyetem első tanítási napja. Az Erdélyt is felölelő Magyarország második egyetemének, a mai Babeș-

Bolyai Tudományegyetem elődjének hivatalos megnyitója már egy nappal korábban, vasárnap, november 10-én megtörtént. […] 

Igazából az egész város ünnepelt. A Magyar Polgár korabeli száma így foglalta össze az egész várost izgalomban tartó ünnepséget: 

„Kolozsvár maga is ünnepélyes arcot öltött. A házakon és a középületeken nemzeti lobogók hirdették a köz-örömet. […] Egy átlagos 

diák valószínűleg jogot tanult és hivatalnoknak készült, házinéninél ebédelt, a színházban szórakozott, a könyvtárban pedig 

olvasással töltötte a szabadidejét, mert a jó tanulmányi eredményekért ösztöndíj és jutalom járt…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk 

> 

Gál László ökológus és természetfilmes a nagyvadak életmódját vizsgálja 

Gál László ökológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatója hat évig járt hajtóvadászatokra egy évig 

önkéntes, majd három hónapig hivatásos vadőrként. Közel húsz éve természetfilmes és vadfotós, 2007 óta pedig medvékkel 

foglalkozik, hét éve kutatja őket. Mint azt a Krónikának elmondta, a vadőri képzés volt az első tudományos alapú képzése a vadak 

és a vadgazdálkodás terén: ekkor nyert betekintést a szakma rejtelmeibe, a vadak gondozásába, a velük való gazdálkodásba, annak 

pénzügyi hátterébe, illetve a vadászat etikájába. […] Rámutatott, hogy a medvepopuláció csupán kis hányada szokik rá a 

háziállatokra. Elmondta, a táplálkozásuknak megfelelően lehet meghatározni az élőhelyüket is: a sűrű, ültetett fenyves csak 

búvóhelynek alkalmas. A medvéknek is, akárcsak az embereknek, különböző személyiségük van, és ennek megfelelően 

viselkednek” – emelte ki Gál László…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

 

https://maszol.ro/belfold/Magyar-nyelven-is-kotelezo-feliratozni-a-kihelyezett-emlektablakat-kozteri-alkotasokat
https://transtelex.ro/kozelet/2022/11/11/transtelex-dialog-nemzetpolitika-ner-tompa-andrea-borbely-andras-toro-tibor
http://szabadsag.ro/-/teleki-samu-afrikan-innen-es-tul-bemutattak-csibi-laszlo-kotetet
https://transtelex.ro/kultura/2022/11/13/visky-andras-kitelepites-interju
https://transtelex.ro/kultura/2022/11/12/babas-bolyai-tudomanyegyetem
https://transtelex.ro/kultura/2022/11/12/babas-bolyai-tudomanyegyetem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/medvekutatas-nagy-latoszogu-objektiven-keresztul-gal-laszlo-okologus-es-termeszetfilmes-a-nagyvadak-eletmodjat-vizsgalja


       

Kolozsvári csapat nyerte az Erdélyi Kvízbajnokság döntőjét 

A kolozsvári Rhédey Kávézóban szervezték meg szombaton a 2022-es Erdélyi Kvízbajnokság döntőjét, amelynek házigazdája 

Kovács Zsolt kvízmester volt. Ezen év januárjában vette kezdetét Erdély első, tíz fordulós általános műveltséget, honismeretet és 

tájékozottságot ellenőrző bajnoksága, amelyben Szatmárnémeti, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Nagykároly 

városokból jelentkeztek résztvevő csapatok 2022 január és november között…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  

http://szabadsag.ro/-/kolozsvari-csapat-nyerte-az-erdelyi-kvizbajnoksag-dontojet

