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Virtuális Bolyai Egyetem: A megbecsült pedagógus – történelmi távlatok Csehszlovákiából 

A Virtuális Bolyai Egyetem következő előadójaként a Bolyai Társaság Morvai Tünde oktatáskutatót látja vendégül, aki december 

13-án 18 órától tart előadást A megbecsült pedagógus – történelmi távlatok Csehszlovákiából címmel. Az eseményt a Kolozsvári 

Magyar Történeti Intézet székhelyén, a Ferdinánd teremben tartják (Jókai / Napoca utca 11., BBTE  Megközelíthető a Vár (Kis-

Búza) / Fortăreței utca felől). Társszervező az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, a szervezők a Zoom felületén online is várják 

az érdeklődőket…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Domus Café: A bányavidékről a Dunáig. Délmagyarország első vasútja. Jancsó Árpád könyvbemutatója 

Szeretettel meghívjuk a Kedves érdeklődőket a Domus ‘Collegium Hungaricum’-ban megszervezésre kerülő Domus caféra: A 

bányavidékről a Dunáig. Délmagyarország első vasútja. Jancsó Árpád (MTA külső köztestületi tag, a Magyar Mérnöki Kamara 

tiszteletbeli tagja, Temesvár) könyvbemutatóval egybekötött előadására 2022. december 14., szerda, 18:00…” Forrás: Domus.hu: 

teljes cikk > 

 

Podcast: Border(hi)stories zárókonferencia 

Hétfőn, december 5-én, Szombathelyen tartották meg a border(hi)stories „100 éves határ – Történetek és történelem az osztrák 

magyar határtérségben" projekt záró konferenciáját, melynek során bemutatták a kutatások eredményeit, a feldolgozott témákat és 

eredményeket. Baumgartner Gerhard történész a border(hi)stories projektről beszél. […] A záró konferencia első részében a projekt 

munkatársai egy pódiumbeszélgetés keretében számoltak be az elért eredményekről. […] A projekt átfogó célja volt, az előző 

évszázad történelmi tényeire vonatkozó ismeretek bővítése a határtérségben. […] Ennek érdekében létrehoztak és már több helyen 

– köztük Alsóőrben is – bemutatták azt a vándorkiállítást, mely 26 emlékhelyet mutat be határon innen és túl. […] A projekt 

eredményeként létrejött egy digitális archívum interaktív térképpel, mely mintegy 60 történelmi emlékhelyet mutat be a történelmi 

határ mentén…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Őrség Naptár az otthonlét jegyében 

Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ez a mottója az idei Őrség Naptárnak. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetsége gondozásában megjelenő kiadvány magyar, horvát és német nyelven közli a jövő évi kalendáriumot, az egyes hónapokat 

pedig a Felsőpulyán élő művész, Karal Viola képei illusztrálják. Az első Őrség Naptár éppen 50 éve, 1972-ben jelent meg. Nemcsak 

a napok, hónapok listáját tartalmazza, hanem egyfajta évkönyvként mindig egy-egy témában is közöl írásokat, és hagyományosan 

a naptár hasábjain olvasható a Központi Szövetség elnöke, Hollós József jegyzete a magyar népcsoport jelenéről. Deák Ernő 

szerkesztő, az MTK EB tagja az Őrség Naptár témájáról beszélt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Jubileumi ünnepség a Délibábnál 

A hétvégén ünnepelte a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület fennállásának 75-ik jubileumát. A nagyszabású gálaműsoron az 

egyesület minden csoportja a színpadra állt, de meghívott vendégek is színesítették a műsort. Az Ausztriai Magyar Kerekasztal 

egyik legrégebbi tagszervezetének megalapítását közösen ünnepelték az egyesületek. Mentsik Szilvia, a Kerekasztal elnöke méltatta 

a Délibáb egyesületet…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A két ország összekötötte elektromos hálózatát 

Robert Golob szlovén miniszterelnök december 2-án Mariborban tárgyalt Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével, majd 

Cirkovcén ünnepélyesen átadták a Szlovéniát és Magyarországot összekötő elektromos távvezetéket is. Robert Golob és Orbán 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. december 12. 
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https://kab.ro/hirek/hir/virtualis-bolyai-egyetem-a-megbecsult-pedagogus-tortenelmi-tavlatok-csehszlovakiabol-1455
https://www.domus.ch.mta.hu/domus-cafe-rendezvenyek/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3185227/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3183598/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3185271/


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

HORVÁTORSZÁG 

Viktor megállapította azt is, hogy Szlovénia és Magyarország kétoldalú kapcsolatait semmilyen problémás ügy nem terheli…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: A Nemzetközi Művésztelep fél évszázadát ünnepelte meg a Lendvai Galéria Múzeum 

A Lendvai Galéria Múzeum péntek este ünnepelte meg a Lendvai Nemzetközi Művésztelep 50 éves évfordulóját. Az egybegyűlteket 

Dubravko Baumgartner, az intézmény igazgatója köszöntötte. Kiemelte Király Ferenc, azóta Munkácsy Mihály -díjas szobrász, és 

az akkori szűkebb közösség akaratát és összetartását a művésztelep elindításában, valamint Gerics Ferenc igyekezetét, aki a 

bronzöntő műhely megálmodója és kitartó vezetője napjainkig. A Szlovén Kulturális Minisztériumot Marko Sraka tanácsadó 

képviselte. [...] Pisnjak Atilla, mint szerző bemutatta a művésztelepről készült monográfiát…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: Bemutatták a Lindua folyóirat 24. számát 

A Lindua című multikulturális, tudományos, társadalmi és művészeti folyóirat 24. számát mutatták be tegnap este a Lendvai 

Könyvtárban, amely 2007-ben indult azzal a célkitűzéssel, hogy a felsorolt témakörökben a helybeli alkotóknak fórumot biztosítson. 

Az elmúlt 15 évben ezt a kiadvány megvalósította – mondta egyebek között Ines Varga, a folyóirat felelős szerkesztője…” Forrás: 

Rtvslo.si: teljes cikk > 

A 2023-as Zala György kulturális nívódíjak 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa november 29-i ülésén határozott a 2023-as muravidéki kulturális 

nívódíjasokról. A tanács döntése szerint Zala György kulturális nívódíjban részesül Bači Ladislav, a zsitkóci Gyöngyvirág 

Művelődési Egyesület elnöke, az ifjúsági korosztályban pedig Šooš Péter történész érdemelte ki az elismerést…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Húsz éve fogadták el a nemzeti kisebbségek jogairól szóló alkotmánytörvényt 

December 1-jén és 2-án kétnapos konferenciával emlékeztek meg arról, hogy 20 évvel ezelőtt fogadta el a zágrábi parlament az 

alkotmányerejű, a nemzeti kisebbségek jogait részletező törvényt. A zágrábi megnyitón rangos külföldi vendégek és magas rangú 

horvát állami tisztségviselők vettek részt, többek között Andrej Plenković miniszterelnök is. […] Ezt követően két napon át számos 

egyéb előadásra és panelbeszélgetésre került sor, amelyek a kisebbségi jogok témakörét járták körül. Plenković miniszterelnök 

rámutatott, hogy a húsz évvel ezelőtti törvénynek köszönhetően nőtt a nemzeti kisebbségek képviselőinek a száma a horvát 

parlamentben, ők az elmúlt hét évben aktívan részt vesznek a parlamenti többség munkájában. Az eseményen jelen volt többek 

között Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, HMDK-elnök, Csapó 

Nándor, a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi oktatásért felelős igazgatóságának a vezetője és Balázs-Piri 

Zoltán, Zágráb város magyar kisebbségi tanácsának elnöke…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Ünnepélyes keretek között adták át az Eszéket Pélmonostorral összekötő sztrádát 

Régóta várt pillanat érkezett el múlt pénteken, amikor megnyitották a forgalom előtt az Eszék és Pélmonostor közötti, 17,5 

kilométeres autópálya-szakaszt. Már nem kell sokat várni arra, hogy a Drávaszögből autópályán jussunk el például Budapestig, a 

számítások szerint mindössze két óra alatt […] ehhez még a Magyarország felé vezető 5 kilométernyi szakaszt kell horvát oldalon 

megépíteni, melynek határideje 2024 júniusa…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Szellemi honvédő díjat kapott Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke 

 
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, az MTA külső köztestületének tagja […] vehette át a Civil 

Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Szellemi honvédő díját csütörtökön, Budapesten. […] Az elismerésben évről évre 

olyan személyeket és szervezeteket részesít a CÖF-CÖKA, akik kiemelkedő munkát végeznek nemzeti érdekeink védelme, 

érvényesítése érdekben. […] Orosz Ildikót méltató beszédében Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy 

fogalmazott: „Dr. Orosz Ildikó fáradhatatlan, több évtizedes munkásságának köszönhetően kárpátaljai magyar diákok tízezrei 

lehetnek hálásak, hogy minőségi anyanyelvi közoktatásban, szakoktatásban és felsőoktatásban részesülhetnek…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

 

https://nepujsag.net/horizont/13438-a-k%C3%A9t-orsz%C3%A1g-%C3%B6sszek%C3%B6t%C3%B6tte-elektromos-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1t.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/50-ev-ami-koetelez/650580#&gid=2&pid=4
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-folyoirat-amely-igazolta-oenmagat/650473
https://nepujsag.net/kultura/13411-a-2023-as-zala-gy%C3%B6rgy-kultur%C3%A1lis-n%C3%ADv%C3%B3d%C3%ADjak.html
https://kepesujsag.com/husz-eve-fogadtak-el-a-nemzeti-kisebbsegek-jogairol-szolo-alkotmanytorvenyt/
https://kepesujsag.com/autopalyan-pelmonostorig-unnepelyes-keretek-kozott-adtak-at-az-eszeket-pelmonostorral-osszekoto-sztradat/
https://karpataljalap.net/2022/12/09/szellemi-honvedo-dijat-kapott-orosz-ildiko-rakoczi-foiskola-elnoke
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A 2021-es népszámlálás eredményeit modern online formában, fokozatosan teszik közzé 

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala folyamatosan dolgozza fel és terjeszti a 2021-ben lezajlott lakás- és népszámlálás 

adatait. Most, december elején a népszámlálási eredmények terjesztésének formáiról/módszereiről többdimenziós táblázatok és 

térinformatikai adatok formájában nyújtanak tájékoztatást…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A kisebbségi bizottság felszólítja a kormányt, hogy sürgősen tárgyaljon a kisebbségi közösségek új listájáról 

A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának decemberi ülésén számos égető kérdés került terítékre – tájékoztatta 

portálunkat a kisebbségi kormánybiztos hivatala. A bizottság tagjait leginkább az érdekelte, hogy mi lesz a kisebbségi 

önkormányzatokról szóló új kormányrendelet sorsa, mikor jelennek meg az utakon a kisebbségi nyelvű közlekedési táblák, vagy 

éppen hogyan lehet hatékonyabbá tenni a KULTMINOR munkáját. Az ülésen a bizottság tudomásul vette Petőcz Kálmánnak, az 

oktatásügyi minisztérium nemzetiségi és az élethosszig tartó tanulásért felelős főosztályvezetőjének beszámolóját a nemzetiségi 

oktatás helyzetéről. […], A találkozóján részt vett Alena Kotvanová, a Nemzeti Kisebbségi Kulturális Alap igazgatója, aki 

tájékoztatta a bizottságot annak tevékenységéről…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Beszélgetés: Volt egyszer egy Csehszlovákia 

A Rubicon Intézet által szervezett estek már több magyarországi vidéki városban megvalósultak, ám első alkalommal lépték át az 

országhatárt – fogalmazott Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa, aki a Volt egyszer egy Csehszlovákia címmel 

rendezett vitát vezette csütörtökön délután a komáromi RÉV – Magyar Kultúra Házában. Roman Holec történészprofesszorral, a 

Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársával Simon Attila, a Magyar Tudományos Akadémia 

külső tagja, a Selye János Egyetem tanszékvezető tanára, a Fórum Intézet igazgatója vitázott a Csehszlovákiát meghatározó 

történelmi folyamatokról. A vitában azt a 75 éven keresztül létező Csehszlovákiát elemezték, amely épp 30 éve szűnt meg. [...] 

Simon Attila szerint a csehszlovák projekt kiemelkedően sikeres volt, [...] míg a csehek szempontjából aranykor volt, szlovák 

szempontból pedig az emancipáció egyik legfontosabb pillanata, addig magyar szempontból Csehszlovákia megszületése „az egyik 

szög a történelmi magyarság koporsójába”. [...] Simon szerint az új állam megalakulásában vitathatatlan szerepe volt a cseh 

államiság történelmének, tehát létezett folytonosság. Hozzátette azonban, Csehszlovákia felkínálta polgárainak az általános 

választójogot, ami akkoriban még sok európai országban sem volt természetes…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötet: Kassa szellemi vonzásában 

Kassa szellemi vonzásában címmel válogatáskötet jelent meg a márciusban elhunyt Kováts Miklós tanár, művelődéstörténész 

írásaiból. A könyvet mutatták be nagy érdeklődés mellett a kassai MaJel Rovás Központban. A most kötetbe foglalt, egyébként 

nehezen hozzáférhető, kis példányszámú könyvekben, folyóiratokban megjelent írásokat Kováts Dániel válogatta és szerkesztette 

Kováts Bence segítségével. [...] A kötetet összeállító Kováts Dániel felidézte, amikor márciusban végső búcsút vettek 

unokaöccsétől, Miklóstól, akkor fogalmazódott meg a gondolat, tegyenek valamit annak érdekében, hogy ha testileg már nincs is 

közöttünk, szellemileg velünk maradhasson…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kiadvány: Értékmentés Nemesradnóton 

A helyi temetőben található zsidó sírokat újította fel és mentette meg a pusztulástól a Nemesradnóti Református Egyházközség. [...] 

Pósa Dénes református egyházgondnok. felidézte, hogy egyik alkalommal télen kutattak régi síremlékek után, akkor havat kentek a 

síremlékre, hogy a betűk és a évszámok olvashatóvá váljanak egy rövid időre. [...] A fotók alapján egy hivatalos fordítóiroda 

lefordította a héber szöveget, amelynek alapján meg tudták határozni, melyik sírban ki nyugszik. [...] Az összegyűjtött adatokból és 

történetekből egy több mint száz oldalas tanulmánykötetet adtak ki, amelyben megtalálható a nemesradnóti magyar, zsidó és roma 

közösségek együttélésének 1945-ig feldolgozott emlékezete. A pályázathoz kapcsolódó projektzáró alkalomra a helyi református 

templomban került sor december elején. [...] Rybár Mária, a Rimaszombati Zsidó Hitközség nevében köszönetét fejezte ki azért a 

tiszteletreméltó munkáért. [...] Rámutatott, Szlovákiában ma megközelítőleg 2000, magát zsidónak valló ember él, temetőből pedig 

800 van…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Rimaszombatban bemutatták Veres János, gömöri költő verses kötetét 

Rimaszombatban, a Csillagházban bemutatták Veres János: Válogatott versek című kötetét. A kiadványt és a költő életútját Kovács 

Magda, valamint a költő fia, Vörös Attila mutatta be. [...] A mű a gömöri költő válogatott verseit tartalmazza, ebben az évben jelent 

https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/12/06/a-statisztikai-hivatala-tablazatok-es-terinformatikai-adatok-formajaban-tette-kozze-a-nepszamlalasi-eredmenyeket/
https://felvidek.ma/2022/12/a-kisebbsegi-bizottsag-felszolitja-a-kormanyt-hogy-surgosen-targyaljon-a-kisebbsegi-kozossegek-uj-listajarol/
https://felvidek.ma/2022/12/szlovak-tortenesz-komaromban-ugy-ertekelem-az-ilyen-koztarsasag-nem-rendelkezik-megfelelo-legitimitassal/
https://ma7.sk/tajaink/kassa-szellemi-vonzasaban
https://ma7.sk/tajaink/egyutt-eltunk-egyutt-elunk


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

meg a költő családjának a gondozásában és szerkesztésében.A könyv érett költő műve, aki saját élményanyagán túl népi, modern,  

magyar és európai hatásokat is bele tudott olvasztani egyéni veretű lírájába…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Már digitálisan is elérhetők a Dolgozó Nő egyes évfolyamai 

A Microgramma digitalizálja a múlt század második felében, magyar nyelven megjelent, nők számára íródott szlovákiai hetilap, a 

Dolgozó Nő egyes évfolyamait. „Jelenleg öt évfolyam érhető el az interneten. A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) támogatásának 

köszönhetően már olvasható az 1960-as, az 1961-es, az 1962-es, az 1963-as és az 1964-es évfolyam…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

  

Pattanásig feszült a helyzet Észak-Koszovóban 

A ROSU koszovói különleges rendőri alakulat tagjai vasárnap felfegyverkezve, páncélozott járművekkel megrohamozták a 

Gazivode-tónál lévő gát épületét, kiűzték az őrt és leszakították az ott található szerb zászlókat. A szerbek egy nappal korábban 

barikádokat állítottak a koszovói rendőrség korábbi szerb tagjának letartóztatása miatt, így nem lehet áthaladni a koszovói 

adminisztratív átkelőkön Jarinjenél és Brnjaknál sem. […] Vjosa Osmani koszovói elnök határozatlan időre elhalasztotta a december 

18-ra tervezett önkormányzati választást Koszovó északi részén a térségben fennálló feszült helyzet miatt. […] Aleksandar Vučić 

arról beszélt, hogy összehangolták azt a kérelmet, amelyet az ENSZ 1244-es határozatával összhangban Szerbia eljuttat a KFOR-

nak annak érdekében, hogy a NATO koszovói erői biztosítsák a szerb katonaság és rendőrség jelenlétét Koszovóban. […] Vučić 

szerint az ENSZ BT 1244-es határozata azt is előírja, hogy Szerbia (egyeztetett számú) rendőre és katonája számára engedélyezik a 

Koszovóba való visszatérést meghatározott feladatok elvégzése érdekében…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

teljes cikk 3 >  

Himnusz és Szózat szavalóverseny Szabadkán 

Himnusz és Szózat szavalóversenyt tartottak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A verseny idén is két kategóriában 

zajlott. A Kárpát-medencei szintű rendezvényen közel 119 diák vett részt. Nemcsak Vajdaságból, hanem Horvátországból és 

Romániából is neveztek be versenyzők. Idén újdonságnak számított, hogy a távol élő fiatalok videóüzenetben küldték el 

szavalatukat. [...] De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke elmondta: „23 éve folyamatosan 

szervezzük a versenyt. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációja, a mai fiatalok a pedagógusok által mélyebben megismerkedjenek 

a két költemény gondolatiságával, érzelmi világával, hiszen ez a két költemény, valójában történelmünkről, kultúránkról, a 

múltunkról szól…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Sági Zoltán és Pap Ágota könyvét is bemutatták Magyarkanizsán 

Két könyvet, Sági Zoltán Korlátok hozadéka – A traumától az életértelemig és Pap Ágota Innen és túl című kötetét mutatták be 

szerda délután a magyarkanizsai József Attila Könyvtárban. A könyvek a szabadkai Életjel Kiadó által jelentek meg. Pap Ágota 

kötete tavaly karácsonykor került ki a nyomdából, míg Sági Zoltán alkotása ősszel. A könyvbemutatók mellett az est folyamán 

megtekinthetők voltak Kovács Attila fotói és Kerekes Sándor festményei is. […] Dévavári Beszédes Valéria, a szabadkai Életjel 

Könyvek szerkesztője és kiadója elmondta: „Nem nevezném őket ikerkönyvnek. Az egyik pszichológus szempontjából vizsgálja az 

embernek a kiútkeresését, a másik pedig pszichiáter szempontjából, és tulajdonképpen, ha a kettőt együtt elolvassa az ember, akkor 

megpróbálja megtalálni az ember a kiutat az életéből…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Beiktatták Német László belgrádi érseket 

Ferenc pápa november 5-én Német Lászlót, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökét, nagybecskereki 

püspököt Belgrád metropolita érsekévé nevezte ki. Az ünnepélyes érseki beiktatásra szombaton került sor a belgrádi Boldogságos 

Szűz Mária mennybevétele székesegyházban, ahol együtt ünnepelt Erdő Péter bíboros, prímás és a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia delegációja, valamint Porfirije szerb ortodox pátriárka is…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 
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https://szmsz.press/2022/12/11/beiktattak-nemet-laszlo-belgradi-erseket/


       

ROMÁNIA/ERDÉLY  

Ausztria és Hollandia Románia és Bulgária schengeni csatlakozása ellen szavazott 

A hollandok ellenszavazata annak köszönhető, hogy Romániáról és Bulgáriáról összevonva szavaztak, Hollandia Románia 

csatlakozása mellett, viszont Bulgária csatlakozása ellen szavazott. Horvátország felvételét a schengeni térséghez viszont 

egyhangúlag megszavazták. […] A külügyminiszter hazarendelte konzultációra Románia ausztriai nagykövetét, Emil Hurezeanut, 

írja az Agerpres. […]Az, hogy Románia ezúttal sem csatlakozhatott a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez, nem 

tekinthető a román diplomácia kudarcának – jelentette ki a Krónikának Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető 

elemzője…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Beszélgetés: Egyenlőtlen harc az örökösök és a román állam között  

„Amíg Brüsszel messze van és alkalmatlan bármit végrehajtani, addig a sajtó és a hivatalok számára azt hazudik a román állam, 

amit szeretne” – jelentette ki a Krónikának a romániai restitúciós folyamat kapcsán báró Bánffy Farkas. Az erdélyi nemesi család 

elkobzott javainak visszaszolgáltatása érdekében számos pert folytató, a Fehér megyei Fugadon élő Bánffy-örökös szerint ezen a 

téren nem változott a román hatóságok hozzáállása, a maga módján minden egyes hivatal megpróbálja akadályozni a restitúciós 

folyamatot. […] Ön az erdélyi arisztokrata család másik ága tagjaként több restitúciós pert folytat, és ismeri a román hatóságokkal 

szembeni küzdelmet. […] Minden ügy egyedi ügy. Láttam már olyat is, hogy valakinek visszaadták és utána ismét elvették a 

területét. És olyat is, hogy bíróságon nyertek meg emberek területeket, és utána soha nem tudtak rajtuk gazdálkodni. A román 

bürokráciának számtalan útvesztője van még…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A magyar nyelvű romák emancipációjáról beszélgettek Kolozsváron 

A romániai átlaghoz képest magas a magyar ajkú romák jelenléte a nyomortelepeken, a roma szervezetek pedig Bukarestben 

székelnek, nem értik a magyar anyanyelvű romák kultúráját, az intervenciók, amelyeket országos szinten szerveznek, elkerülik őket. 

Ugyanakkor interszekcionális diszkrimináció is sújtja ezeket a romákat, magyarként és romaként is ki vannak rekesztve az országos 

folyamatokból, […] A beszélgetésen Antal István, az MCC Roma Tehetség Program igazgatója, András Lóránd, a Hargita Megyei 

Mélyszegénység Munkacsoport vezetője, Adorjáni Júlia pszichológus, Isztojka Máté kortárs roma kultúra szakember, Kiss Tamás 

szociológus, az MTA külső köztestületének tagja és Tonk Gabriella pszichológus vettek részt, őket Toró Tibor politológus, az MTA 

külső köztestületének tagja kérdezte. […] Kiss Tamás szociológus először kutatások következtetéseit ismertette, mint elmondta, 

körülbelül 110 ezer emberből áll a magyarul beszélő roma közösség Erdélyben, akik Szatmár és Bihar megyékben, illetve 

Székelyföldön élnek a legnagyobb számban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Családon belüli szexuális abúzus érintettjeiről készült dokumentumfilm Erdélyben 

A Túl közel azt mutatja meg, hogyan harcol egy egyedülálló anya azért, hogy segítsen serdülő lányának túllépni a szexuális 

bántalmazás traumáján, és hogyan nehezíti a gyógyulás folyamatát a közösség. Az Erdélyben forgatott, román-magyar 

koprodukcióban készült dokumentumfilmről Püsök Botond rendezőt kérdeztük. […] Hogy lehetne ezen a közösségi hozzáálláson 

változtatni? Azt fontos kijelentenem, hogy ezek az események, amik megtörténtek, magukért beszélnek, mi egyszerűen csak 

megfigyeltük ezt a jelenséget, ennek a pszichológiáját, filmesként tükröt tartok ennek a gondolkodásnak, és hogy ezután ki mit visz 

el belőle, az rajta múlik…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

HázsongArt: Száz fényképen a temető művészeti alkotásai 

A Házsongárdi temető művészeti alkotásait örökíti meg a HázsongArt című kiadvány, amelyet a Kolozsvár Társaság két oszlopos 

tagja, László Miklós fotográfus és Nagy Béla helytörténész, nyugalmazott mérnök állított össze. A szerzők jelenlétében 

megrendezett szerdai könyvbemutató házigazdája Szabó Zsolt, a Kolozsvár Társaság elnöke, meghívottja pedig Gaal György 

irodalom- és helytörténész volt. Mint mondta: a temetőben nemcsak régi sírkövek, hanem művészeti alkotások is pusztulnak, sokáig 

tűnt úgy: a temető a „senki földje”, ahol az lopott és rongált, aki akart, illetve amit akart. A Házsongárd Alapítvány több művészi 

alkotást restauráltatott, de szükség volt fotóművészre is, aki dokumentálja ezeket a szobrokat” – fejtette ki Gaal György […] Az 

eseményen megtudtuk: a kötet összesen száz fotót tartalmaz, ezek közül a Korunk Galériában a könyvbemutató alkalmával 

harmincat állítottak ki. Kiderült, a szerzőpáros már dolgozik a következő munkáján, amely Kolozsvár szobrait mutatja majd be…” 

Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Hatvanéves a Stúdió Színház 

Hatvan évvel ezelőtt, 1962. november 24-én a Molière Tartuffe című darabjából készült előadással nyílt meg a Marosvásárhelyi 

Művészeti Egyetem Stúdió Színháza, amely azóta is működik. Az intézmény csütörtök délelőtt érdekes, tartalmas és nívós 

eseménysorozattal ünnepelte a kerek évfordulót a Stúdió Színház előterében, ahol Lázok János üdvözölte a szépszámú közönséget, 

https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/08/ausztria-es-hollandia-romania-csatlakozasa-ellen-szavazott
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/09/a-kulugy-hazarendelte-konzultaciora-romania-ausztriai-nagykovetet
https://kronikaonline.ro/belfold/bnem-a-roman-diplomacian-mult-a-kudarcr-n-barabas-t-janos-elemzo-az-ujabb-schengeni-fiaskorol-a-csatlakozasi-eselyekrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/banffy-farkas-szerint-az-eu-forumain-senki-nem-vonja-felelossegre-bukarestet-a-restitucio-akadalyozasa-miatt
https://maszol.ro/belfold/Milyen-kisebbsegnek-lenni-az-erdelyi-magyarok-kozott-A-magyar-nyelvu-romak-emancipaciojarol-beszelgettek-Kolozsvaron
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/12/gyermekbantalmazas-szexualis-abuzus-erdely-tabu-film
http://szabadsag.ro/-/hazsongart-szaz-fenykepen-a-temeto-muveszeti-alkotasai


       

és elmondta, hogy adódott egy olyan ritka lehetőség, hogy meghívhatták az 1962-es nyitóelőadásnak azt a ma is aktív szereplőjét, 

aki abban a produkcióban Pernelle asszony szerepét játszotta: Biluska Annamária színművésznőt…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

Balázs Imre József legújabb verseskötetét mutatták be Kolozsváron 

Zenről, sárkányokról, szürrealizmusról és Hervay Gizelláról is szó esett a 8. Adventi Könyvvásár pénteki napján, a Prae Kiadó és a 

Lector Kiadó közös gondozásában megjelent Éjszakák a zenben című kötet bemutatóján. […] Balázs Imre József 

irodalomtörténésszel, költővel, az MTA külső köztestületének tagjával Sánta Miriám költő, író beszélgetett a Vallásszabadság 

Házának alagsorában berendezett teremben. […] Mint Sánta Miriám elmondta, a költő hatodik felnőtt verseskötete jelent meg 

idén…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Bemutatták Botházi Mária legújabb kötetét Kolozsváron 

Az Erdélyről, az erdélyi magyarokról élő mitizált képet igyekszik árnyalni Botházi Mária újságíró, író, az MTA külső 

köztestületének tagjának legújabb, Fűnyíró a Tündérkertben című kötete, melyet szombaton mutattak be Kolozsváron, az Adventi 

Könyvvásár keretében. […] A Vallásszabadság Házában tartott rendezvényen a népszerű szerzőt, lapunk volt munkatársát P. 

Kristály Bea rádiós szerkesztő, műsorvezető faggatta. „Az a fajta mitizált Erdély-kép, amit az elmúlt évszázadban kialakítottunk és 

amihez 1989 után visszanyúltunk, ma már megkopni látszik” – mondta Botházi Mária a kötet címét firtató, a közönségtől érkezett 

kérdésre. „Ez a Tündérkert már nem az a Tündérkert”, tette hozzá, hiszen az erdők foghíjasok, a településeket blokkok csúfítják és 

a kaszálókon kasza helyet fűnyíró munkál, mely benzingőzt áraszt, a motor zúgása felveri az idilli csendet…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Három nyelven az unitárius szellemiségről 

A Magyar Unitárius Egyház – történelem, szellemiség, örökség című, szépen kivitelezett, fotókkal gazdagon illusztrált, több mint 

200 oldalas magyar nyelvű könyvet szombat délután mutatták be az Adventi Könyvvásárnak otthont adó Vallásszabadság Házában 

Kolozsváron. A kötet szerzőinek, szerkesztőinek részvételével tartott eseményen elhangzott: a kiadványban – amely 2020-ban már 

megjelent román és angol nyelven is – tömörítve olvasható mindaz, amit az unitárius egyház el szeretne mondani magáról más 

anyanyelvűeknek, más felekezetűeknek. A szerkesztők közül Bálint Róbert, Gyerő Dávid és Rácz Norbert lelkész, Kovács Sándor 

teológiai tanár, Furu Árpád építész, a képanyag gondozója, valamint John Gibbons, az Egyesült Államokbeli Boston unitárius 

testvérgyülekezetének nyugalmazott lelkésze beszélt a kötetről. […] Kovács Sándor, az MTA külső köztestületének tagja a történeti 

rész szerzőjeként kifejtette, a szépségesen kivitelezett album nem történészeknek, nem szakembereknek szól, hanem az átlag román 

anyanyelvű olvasónak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Rendezvénysorozattal emlékeztek a 125 éve született Járosi Andor lelkészre 

Háromnapos rendezvénysorozattal emlékezik a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely a 125 éve született kolozsvári lelkészre, 

teológiai magántanárra, közíróra, Járosi Andorra. Az evangélikus lelkészt az erdélyi magyar művelődéstörténetnek, ezen belül 

szűkebb pátriájának, Kolozsvár kulturális életének és az erdélyi magyar evangélikus egyháznak meghatározó személyiségeként 

tartják számon. Születésnapja apropóján, szerdán a Reményik Sándor Galériában mutatták be Kirchknopf Gusztáv kolozsvári 

evangélikus lelkész, Járosi Andor elődjének Benkő Tímea által kötetbe szerkesztett írásait. Az eseményen Járosi Andor személyes 

tárgyait is kiállították…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

 

 

 

 

              

            Összeállította: Bóna László  
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