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Az MTA Elnökségének állásfoglalása a közoktatás helyzetéről és a fejlesztéséhez szükséges teendőkről 

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma, Közoktatási Elnöki Bizottsága, valamint Filozófiai és Történettudományok Osztálya korábbi 

állásfoglalásai után, ez évi utolsó ülésén az MTA Elnöksége állásfoglalást fogadott el a közoktatás helyzetéről és fejlesztésének 

szükségességéről. […] A tanári pálya vonzóvá tételéhez és a közoktatás színvonalának emeléséhez szakmai autonómiát kell 

biztosítani a pedagógusoknak. Ez csak jó szakemberek, jól működő tantestületek, közoktatási intézmények és megfelelő szakmai 

minőségbiztosítás mellett lehetséges. A bérezés legyen teljesítményarányos. […] A Magyar Tudományos Akadémia felajánlja tagjai 

és testületei, kiváltképpen a Pedagógiai Tudományos Bizottság és a Közoktatási Elnöki Bizottság tudását és tapasztalatait, hogy 

segítse egy tudományosan megalapozott, korszerű közoktatás feltételeinek kialakítását…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Megtartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 

Hibrid formában tartotta meg a 2022. évi közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) december 15-én. A 

rendezvényt Csernicskó István, a KMAT elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora nyitotta meg, köszöntve 

az elnökségi tagokat, tanácstagokat. Kocsis Károly, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság elnöke kiemelte: „a kárpátaljai magyar tudósközösség a Kárpát-medence legösszetartóbb közössége. 

[…] A köszöntők után Csernicskó István éves beszámolójában ismertette a KMAT 2022. évi tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy az 

MTA az orosz-ukrán háború kitörése után azok segítségére sietett, akik elhagyni kényszerültek otthonukat. […] Az évértékelőt 

követően Dolinai Zsuzsanna titkár mutatta be a KMAT 2022. évi tudományos díjazottjait…” Forrás: KMAT.ua: teljes cikk > 

Videóinterjú: Lovász László matematikus, az MTA korábbi elnöke 

A SUMMA című beszélgetéssorozat Lovász László Abel díjas matematikussal, az MTA korábbi elnökével készült interjúval bővült. 

A beszélgetésre abból az alkalomból került sor, hogy 2022. november 10-én a BBTE díszdoktorává avatta Lovász László 

akadémikust.  A SUMMA a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének 

eredménye…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lapszemle: A REGIO 2022. évi 3. száma 

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat legújabb számában a Szászok 

a múló jelenben tematikus tanulmányokat találunk: Ingrid Schiel: Az erdélyi szászok 20. századi története; Balogh F. András: Erdély 

német irodalma a 20. században. Kulturális reprezentáció, fogalmak, fejlődési vonalak, eredmények; Balogh F. András, Joachim 

Wittstock: „Nem nagyon hagytuk magunkat zavartatni a külső zsivajtól és a belső kísértésektől. […] A kritika rovatban Marchut 

Réka Kisebbségi vagy nemzeti trauma címmel értekezik Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér” – A német származású civilek 

Szovjetunióba deportálása Magyarországról 1944/1945. című írásáról, […] továbbá A. Gergely András Elbeszélt etnicitás II. 

címmel szól néhány szót a legújabb kisebbség, szakralitás, mondavilág, képiség témában megjelent írásokról…” Forrás: 

RegioTK.hu: teljes cikk > 

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook idei száma 

A Hungarian Studies Yearbook Kolozsváron szerkesztett, a de Gruyter/Sciendo kiadásában megjelenő angol nyelvű hungarológiai 

folyóirat. A számos rangos nemzetközi adatbázisban jegyzett lap állandó támogatója a Kolozsvári Akadémiai Bizottság…” Forrás: 

KAB.ro: teljes cikk > 

Külhoni Gábor Dénes-díjban részesült Tigyi Gábor kutatóorvos, az MTA külső tagja 

Ez évben immár 34. alkalommal került átadásra a Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj, mely a civil 

szféra közismert műszaki alkotói elismerése Magyarországon. […] A Kuratórium döntése alapján Külhoni Gábor Dénes-díjban 

részesült Dr. Tigyi Gábor kutatóorvos, a Tennessee Egyetem Élettani Intézet Harriet Van Vleet Alapítvány professzora azon 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-elnoksegenek-allasfoglalasa-a-kozoktatas-helyzeterol-es-a-fejlesztesehez-szukseges-teendokrol-112639
https://kmat.uz.ua/2022/12/19/megtartotta-eves-kozgyuleset-a-karpataljai-magyar-akademiai-tanacs/
https://kab.ro/hirek/hir/summa-lovasz-laszlo-matematikussal-1458
https://www.youtube.com/watch?v=nMHqeO2M5v8&t=61s
https://regio.tk.hu/issue/30-evf-2022-3-szam/
https://kab.ro/hirek/hir/megjelent-a-hungarian-studies-yearbook-idei-szama-1451


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

kutatásaiért, amelyek szabadalmazott, úttörő eredményeket hoztak, jelesül a lizofoszfatidsav (LPA) mint biológiailag aktív mediátor 

azonosításáért, az autotaxin enzim (ATX) kutatásában végzett eredményes munkájáért, amelyben megalapozta, majd bizonyította 

annak szerepét a tumor rezisztenciában, valamint a nagy dózisú ionizáló sugárterhelés egészségkárosító hatásának kivédésére, a 

sugárbetegek életmentő kezelésére alkalmas gyógyszer kidolgozásáért…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Korunk éves díját, a Korunk kulcsát 2022-re Egyed Ákos történészprofesszornak ítélték 

A Korunk éves díját, a Korunk kulcsát 2022-re Egyed Ákos történészprofesszornak ítélte a szerkesztőség. A díj átadására december 

19-én került sor a szerkesztőségben. Laudációt Kovács Kiss Gyöngy, a Korunk főszerkesztője mondott, ezt követően Egyed Ákos, 

az MTA külső tagja tartott előadást…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Szimpózium a Kortárs Magyar Galériában 

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának irodalomnépszerűsítés lehetőségeit boncolgató szimpóziumát 2017. október 25-én 

rendezték meg először Dunaszerdahelyen, a Kortárs Magyar Galériában. Idén sem volt ez másképpen, így kapott meghívást Sipos 

Forgon Szilvia, a Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltárosa, Danajka Kontár Piroska, aki a hidaskürti Magán Kereskedelmi és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanára, Besnyei Júlia, a nagyabonyi óvoda személyi asszisztense és Póda Erzsébet, író, szerkesztő. 

A rendezvényt Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke nyitotta meg, hangsúlyosan 

kitérve az olvasás és az irodalomnépszerűsítés fontosságára. [...] Sipos Forgon Szilvia Egy levéltár rejtett kincsei – Autentikus 

források élményközpontú használata az irodalom népszerűsítésében címmel tartotta meg előadását , amelyben kitért arra, hogy 

„Szlovákiai magyar viszonylatban a Fórum Kisebbségkutató Intézet működtet egy digitális platformot Szlovákiai  Magyar Adatbank 

néven…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Szakmai előadással egybekötött alkotóműhelyt szerveztek pedagógusok számára 

A Comenius Pedagógiai Intézet az EDUpontok hálózatának komáromi képviselőjeként szakmai előadással egybekötött 

alkotóműhelyt szervezett pedagógusok, nevelők és pedagógiai asszisztensek részére Tóth Erika fejlesztőpedagógus vezetésével és 

Novák Ágota képzőművészet szakos pedagógus segítségével. [...] Az alkotóműhely első részében Tóth Erika a saját tapasztalatairól 

beszélt kollégáinak, ahogyan az értő olvasást és a kreativitást fejleszti művészeti neveléssel. [...] A kétezres évek elejétől 

a nemzetközi mérések eredményei (PISA, PIRLS) is alátámasztják, hogy a szövegértéssel gondok vannak, rendszerszinten. „Már 

a beszélt nyelv megértése is gondot okoz, rendszeresen magyarra kell fordítani a magyart, és úgy sem érti meg mindenki. [...] Az 

alfa generációról még csak részinformációink vannak, de tapasztaljuk, hogy ezek a gyerekek már teljesen másképp gondolkodnak, 

ha információt szeretnének valamiről, egyszerűen megkeresik a világhálón. Az ő világuk már teljesen más, az iskola pedig nem 

vette fel ezt a ritmust” – véli Tóth Erika…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Történelem és a talált kincsek 

Kedden, december 13-án könyvbemutatót tartottak a Rovás MaJel termében. 2020. szeptember 3-án ugyanis a Kassai Polgári Klub 

(KPK) és a Kelet-szlovákiai Múzeum rendezésében nemzetközi konferenciára került sor, melynek címe Történelem és a talált 

kincsek volt. Egy kivétellel, az ott elhangzott előadásokat tették most közzé két nyelven. [...] A kötetet Palenčárné Csáji Ildikó, a 

KPK elnöke mutatta be. [...] Balázs Péter kassai numizmatikus X 13 Mesterrel foglalkozott a kassai aranykinccsel kapcsolatban. 

[...] Ulrich Attila a pénzforgalmat és pénzleleteket vette górcső alá a Hódoltság peremvidékén a 17. sz. második felében. [...] A 

könyvbemutató végén Balázs Péter összegezte vizsgálódásainak eredményét, hiszen már régebben foglalkozik a kassai 

aranykinccsel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent Lampl Zsuzsanna új könyve 

A szlovákiai magyarok rendszerváltáskori politikai identitásának alakulásáról szól Lampl Zsuzsanna szociológus, Az MTA 

köztestületének külső tagja, egyetemi oktató, író és publicista tanulmánykötete, amelynek bemutatójára a Csemadok Ligetfalui 

Alapszervezetének szervezésében került sor a Csemadok pozsonyi székházában. [...] A Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában 

megjelent tanulmánykötet érdekessége, hogy a szokásostól eltérően nem kérdőívek alapján történt az információgyűjtés, hanem a 

szerző korabeli forrásokat kutatott. [...] Azok a politikai irányvonalak ugyanis, amelyeket a politikai elit követni kezdett, nem 

teljesen egyeztek a lakosság irányvonalával.  Az emberek többsége ugyanis továbbra is egy megreformált szocializmust szeretett 

volna, a politikai elit viszont egyértelműen a kapitalizmus irányába vitte el a történéseket – fogalmazott lapunknak a szociológus…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/kulhoni-gabor-denes-dijban-reszesult-tigyi-gabor-kutatoorvos-az-mta-kulso-tagja-112641
https://www.e-nepujsag.ro/articles/korunk-kulcsa
https://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2022/12/18/az-irodalomnepszerusites-csodai-szimpozium-a-kortars-magyar-galeriaban/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3158070/toth-erika-a-csodat-a-pedagogus-teremti-meg-amikor-becsukja-az-ajtot-es-odaall-a-gyerekek-ele/
https://felvidek.ma/2022/12/tortenelem-es-a-talalt-kincsek/
https://ma7.sk/tajaink/politikai-identitasunk-a-rendszervaltaskor


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Július Satinský, Dunai utcai fiúk című könyve magyarul is olvasható 

A napokban jelent meg magyar fordításban a legendás szlovák színész-humorista, Július Satinský A Duna utcai fiúk című könyve, 

amely egyszerre önéletrajz és szubjektív várostörténet, és amelynek 2012-es eredetije húszezer példányban fogyott el. [...] A 2002-

ben elhunyt Július Satinský jól és szívesen beszélt magyarul. Könyvének címét egyik kedvenc olvasmánya, A Pál utcai fiúk ihlette. 

[...] Maga a szerző pedig így kezdi a mesélést: „A második világháború után a Duna utcát mi, a Duna utcai fiúk szálltuk meg.  …” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Megtisztelő díjban részesült Gál Tamás színművész 

A Magyarság Háza idén Gál Tamás színművésznek, a komáromi Jókai Színház direktorának ítélte a Magyarság Háza-díjat, melyet 

advent negyedik vasárnapján (december 18.) vehetett át Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián. Gál Tamás a díjat a 

Szevasz Polgári Társulás munkásságával érdemelte ki. [...]  Azt vallom, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni ezeket, mindig 

menni kell tovább. Amint ugyanis elhiszi magáról valaki, hogy jó, abban a pillanatban megáll a fejlődésben“ – fejtette ki gondolatait 

a Paraméternek Gál Tamás…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

  

Továbbra is feszült a helyzet Észak-Koszovóban 

Koszovó északi része még mindig le van zárva. Tizenharmadik napja, hogy a szerbek a barikádokon vannak Zvečan, Zubin Potok 

és Leposavić településeken. […] Küszöbön áll a fegyveres konfliktus Pristinával, jelentette ki szerdán Ana Brnabić kormányfő, írja 

a 021.rs…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >  

Megvannak a népszámlálás első eredményei 

Közel félmillióval, egészen pontosan 495.975 fővel csökkent Szerbia lakossága 2011-hez képest – derül ki a népszámlálás első, 

szerdán közzétett adataiból. Miladin Kovačević, a Köztársasági Statisztikai Hivatal elnöke elmondta: a november 17-én lezárult 

összeírás szerint Szerbiának jelenleg 6.690.887 lakosa van. Az ország területén csupán Belgrádnak, Újvidéknek és Novi Pazarnak 

nőtt a lakossága az elmúlt 11 évben. […] Becslések szerint kétszázezer alá csökkent a Szerbiában élő magyarok száma, miközben 

2011-ben még 253 899-en voltak – írja az MTI, azt követően, hogy megjelentek a szerbiai népszámlálás első adatai. A nemzeti 

összetételre vonatkozó adatok még nem nyilvánosak. […] Vajdaságban az aktuális adatok értelmében 1 749 356-an élnek, azaz 182 

453-mal kevesebben, mint 2011-ben, a csökkenés 9,4 százalékos…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 

> 

Nem lesznek hivatalos személyek a tanárok 

Hiába kérték, az állam nem akart beszélni arról a tanügyi dolgozókkal, hogy hivatalos személyi státust kapjanak, ezzel megelőzve 

az erőszakos cselekedeteket. Jasna Janković, a Tanügyi Dolgozók Uniója elnöke az “Insajder” Televíziónak azt mondta, a tanárok 

emiatt elfogadták az állam javaslatát, hogy a tanügyi dolgozók elleni támadás bűncselekménynek minősüljön. […] Az erőszak 

megfékezésével megbízott munkacsoport összehangolta azokat az intézkedéseket és teendőket, amelyeket az elkövetkező 

időszakban foganatosítani kell ahhoz, hogy fejlesszék az erőszakos cselekményekre reagáló válaszrendszert, illetve megelőzzék az 

erőszakot, közölte a szerb oktatási minisztérium. A javasolt intézkedések között szerepel, hogy az általános iskolák 5-8 osztályos 

tanulóinak magaviseletét az első és a második félév végén is számokkal osztályozzák, a jegy pedig beleszámít a tanulmányi 

átlagba…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ünnepelt a Magyar Szó 

A vajdasági magyarság egyetlen napilapjának 78 éves működése, valamint a Forum nyomdája, a Jó Pajtás és a Mézeskalács 

indulásának évfordulója alkalmából tartottak alkalmi műsort szerdán a Magyar Szó újvidéki székházában. A Magyar Szó Lapkiadó 

Kft. ünnepi hetének központi rendezvényén átadták a lap idei díjait és köszöntötték a vállalatban ez évben jubiláló alkalmazottakat 

is. […] Török Erna, szerkesztő, Jó Pajtás: „A gyermeklap szerkesztése ma igazi kihívás, mivel folyamatosan ébren kell tartani a 

gyerekek érdeklődését, és ezt különféle módon, friss, izgalmas témákkal, újszerű vizuális világgal próbáljuk elérni, különféle 

felhívásokkal, nyereményjátékokkal és rendezvényekkel…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://ujszo.com/kultura/julius-satinsky-konyve-magyarul-is-olvashato
https://parameter.sk/megtisztelo-dijban-reszesult-gal-tamas-szinmuvesz
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/13-napja-allnak-barikadok-koszovo-eszaki-reszen
https://szmsz.press/2022/12/21/brnabic-kuszobon-all-a-fegyveres-konfliktus-pristinaval/
https://szmsz.press/2022/12/20/vucevic-felszolitotta-a-kfor-eroket-hogy-akadalyozzak-meg-a-koszovoi-szerbek-elleni-eroszakot/
https://szmsz.press/2022/12/21/megvannak-a-nepszamlalas-elso-eredmenyei/
https://szmsz.press/2022/12/21/egy-evtized-alatt-eltunt-a-szerbiaban-elo-magyarok-otode/
https://www.magyarszo.rs/hu/5117/kozelet/277903/A-v%C3%A1rtn%C3%A1l-kisebb-a-fogy%C3%A1s-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5117/kozelet/277903/A-v%C3%A1rtn%C3%A1l-kisebb-a-fogy%C3%A1s-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s.htm
https://szmsz.press/2022/12/22/nem-lesznek-hivatalos-szemelyek-a-tanarok/
https://szmsz.press/2022/12/20/osszehangoltak-az-iskolai-eroszak-megfekezesehez-szukseges-intezkedeseket-es-tevekenysegeket/
https://www.hetnap.rs/cikk/unnepelt-a-Magyar-Szo-42101.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/jo-pajtas-gyermeklap-fennallasanak-75-evet-unnepli


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

Horvátországi színészeket vertek meg Újvidéken, mert anyanyelvükön beszélgettek 

Kedden hajnalban Újvidék központjában megtámadták a zágrábi ITD Teatar társulatának két színművészét, a támadás oka pedig a 

jelek szerint az volt, hogy anyanyelvükön beszélgettek. A két zágrábi színész egyébként az Európa Kulturális Fővárosa sorozat 

keretében megrendezett nemzetközi Synergy fesztiválon vett részt. […] Az újvidéki színházak vezetősége és tagjai, valamint a 

Vajdasági Színművészek Szövetsége felháborodva fogadta a színházi kollégák elleni támadást. Kiemelték, hogy mélyen elítélik az 

ilyen eseteket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: Szlákó József, a zombori Magyar Polgári Kaszinó új elnöke 

A zombori Magyar Polgári Kaszinó 1867-ben került hivatalos bejegyzésbe, és azóta folyamatos a működése a zombori magyarság 

szolgálatában. Az épületben közösségi, szórakozási lehetőségekre is alkalmas termek találhatók, műemlékvédő, ifjúsági, kézimunka 

csoport és dalárda tevékenykedik. A Kaszinó ad otthont a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara által kihelyezett ápoló 

BSc képzésnek. […] A nagy múltú intézmény vezetése november elején tartott tisztújító közgyűlést, amelynek során új vezetőséget 

választottak. A Kaszinó vezetője tizenhét éven keresztül Karcher Erzsébet volt. Az alapszabály értelmében a vezetőség választott 

új elnököt, Szlákó József zombori vállalkozó személyében. […] Folyamatosan ügyködünk azon is, hogy eljusson minél több magyar 

színházi előadás az itteni közönséghez, illetve könyvbemutatóknak, filmbemutatónak, szakmai tréningeknek, képzéseknek 

adunk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Könyvbemutató a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban bemutatták a Közép-Bánát gyöngyszemei című kiadványt, amely valójában római katolikus 

népénekgyűjtemény. A szerzője a szajáni Jenován Flórián, aki a tanintézmény bentlakója volt négy éven keresztül, míg a 

középiskolai tanulmányait folytatta. […] Az Európa kollégium nevelőtanára, Horváth Mária az esten elmondta, hogy neki és a 

kollégáinak a feladataik között szerepel, hogy felismerjék és istápolják a tehetségeket…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Gyorsforgalmi összeköttetést létesítenek Románia és Magyarország között 

A kormány jóváhagyta egy új gyorsforgalmi összeköttetés létesítését Románia és Magyarország között, amely a Magyarországon 

Békéscsabától Méhkerék felé tovább épülő (M44-es) autóút, illetve a román oldalon Nagyszalonta és határ között építendő 

gyorsforgalmi utat kapcsolná össze…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Népvándorlás kori, vélhetően hun uralom alatt élt vezér sírját tárták fel Romániában 

Több mint száz aranytárggyal és a lova fejével együtt eltemetett népvándorlás kori, vélhetően hun uralom alatt élt vezér sírját tárták 

fel a bukaresti Vasile Pârvan Régészeti Intézet kutatói a tervezett A7-es autópálya Ploiești és Buzău közötti szakaszának 

nyomvonalán. […] A közösségi oldalon közölt videóban Silviu Ene, a Vasile Pârvan Régészeti Intézet tudományos felelőse 

elmondta: a 4-5. századi sírban talált több mint száz arany vagy aranyozott tárgy között aranyozott kard, tőr, tegezveretek, 

ruhaveretek, egy bronzüst, nyílhegyek voltak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: A politikusoknak nem elég a hatalom, az akadémiai elitbe is be akarnak kerülni 

Romániát még mindig az EU egyik legkorruptabb országaként tartják számon, és az akadémiai csalás különleges helyet foglal el a 

posztkommunista történelemben, mivel az ország elitje közül sokakat azzal vádolnak, hogy a csalást a hatalom és a presztízs 

megszerzésének eszközeként használják. Emilia Șercan oknyomozó újságíró, a téma szakértője szerint a probléma gyökerei az 

egyetemek 1990 és 2000 közötti, a korábbi rendszer bukása utáni elszaporodásában keresendők. A doktori címek a hatalom felsőbb 

rétegeihez vezető kulcsokká váltak, és szembe kellett néznünk egy valóságos plágiumipar kialakulásával. […] Az elmúlt hét év 

során Emilia Șercan újságíró mintegy 50 olyan plágiumügyet tárt fel, amelyekben fontos politikusok érintettek. […] Szerintem 

fontos, hogy milyen emberek képviselnek minket. Kik azok az emberek, akik a különböző intézményeket vezetik. Mi a szakmai 

hátterük, s végső soron milyen az erkölcsi struktúrájuk és integritásuk. […] Elméletileg minden digitalizált romániai doktori 

értekezés megtalálható a Nemzeti Könyvtárnak ezen a szerverén. […] Romániában azonban eddig senkit sem bíráltak, egyetlen 

PhD-koordinátort sem büntettek meg. […] A „komoly” egyetemi környezet bűnrészes, mert szemet huny és eltűri ezeket a 

helyzeteket…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/5116/kultura/277886/%E2%80%9EMegd%C3%B6bbent%C3%BCnk-a-koll%C3%A9g%C3%A1k-elleni-t%C3%A1mad%C3%A1s-miatt%E2%80%9D.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5113/mellekletek_hetvege/277694/A-Kaszin%C3%B3-minden-zombori-magyar%C3%A9%E2%80%9D-Magyar-Polg%C3%A1ri-Kaszin%C3%B3.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15543/Konyvbemutato-a-muzslyai-Emmausz-Fiukollegiumban.html
http://szabadsag.ro/-/gyorsforgalmi-osszekottetest-letesitenek-romania-es-magyarorszag-kozott
https://kronikaonline.ro/szines/nepvandorlas-kori-velhetoen-hun-uralom-alatt-elt-vezer-sirjat-tartak-fel-a-karpatokon-tul
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/21/emilia-sercan-plagiumugyek-interju


       

DIASZPÓRA 

Elutasította a legfelsőbb bíróság a Kovászna megye zászlaja elleni keresetet 

Jogerős ítéletben törölte el a legfelsőbb bíróság azt az első fokú ítéletet, amelyben a Brassói Táblabíróság júniusban érvénytelenítette 

a Kovászna megye zászlaját elfogadó kormányhatározatot. A hétfői ítélet kivonatát kedden tették közzé a bíróság honlapján.[…] 

Megalapozatlannak találta és elutasította a felperes Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának a megyezászlót 

kifogásoló keresetét, és érvénytelenítette a Brassói Táblabíróság ítéletét…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: Kolumbán Vilmos József, teológiai tanár az egyház előtt álló kihívásokról 

Karácsonyra készülve Kolumbán Vilmos Józseffel, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorával és az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspök helyettesével az ünnep kapcsán a mai embernek szóló egyházi üzeneteket járjuk körül.  […] Krisztus születése 

az egyház egyik legfontosabb ünnepe. Jelentősége az egyház szerint nem változott: ugyanolyan fontos, mint amilyen eddig volt. Az, 

hogy napjaink karácsonyához különböző szokások társulnak – konzumpolitikává, fogyasztási szokássá minősült –, valamennyit 

levon az ünnep értékéből, de valójában továbbra is a szeretet és az odafigyelés ünnepe marad, mondta Kolumbán Vilmos József, az 

MTA külső köztestületének tagja. […] Az egyházi statisztikák azt mutatják, hogy az erdélyi református egyháztagok mintegy 10–

12 százaléka jár rendszeresen templomba. Ezek a hívek majdnem minden vasárnap részt vesznek az istentiszteleteken, viszont nagy 

ünnepekkor a gyülekezetek tagjainak 30-40 százaléka jön el a templomba. […] Teológiai tanárként mennyire tartja hatékonynak a 

lelkészképzést? Melyek ma a legégetőbb kérdések a lelkészképzésben?” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Újjászületett a ferencesek több mint háromszáz éves szakácskönyve 

Különleges kötet látott napvilágot Ferencesek főztje – Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből címmel, a nem mindennapi 

gasztronómiai kalandba hívó kiadványt kedden 18 órakor mutatják be Csíkszeredában a városházán. A Full Culture Egyesület, a 

Csíkszereda Kiadó, a Tortoma Kiadó gondozásában megjelent könyv a Marosvásárhelyen született, Magyarországon élő Dragomán 

György író ajánlásával, Saly Noémi művelődéstörténész bevezető tanulmányával, Mihály László fotóival jelent meg. […] Előbb 

igyekeztünk korhű környezetet teremteni, de letettünk róla, mert nem lett volna autentikus, mert nincsenek feljegyzések arról, 

hogyan nézett ki a konyha, a terített asztal, az evőeszközök. Inkább hangulatában idéztük meg a régi kort, a tálalást, alapanyagokat 

próbáltunk olyan vizuális megjelenítéssel ábrázolni, hogy egységes legyen, és illeszkedjen ebbe a miliőbe” – fejtette ki Mihály 

László. […] „Érdekes alapanyagok is szerepelnek a kéziratban abból az időből, amikor Erdélybe még nem érkezett meg a krumpli, 

paradicsom, paprika…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Román-magyar közönségfejlesztésre nyert uniós támogatást a Reactor és a Váróterem Projekt 

Két közös mini évadra, két koprodukciós előadásra és közönségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai műhelyekre nyert európai uniós 

támogatást két kolozsvári független színházi társulat, a Reactor és a Váróterem Projekt: másfél év alatt norvég partnerükkel közösen 

kimondottan a kétnyelvű, román-magyar közösséget célzó stratégiát dolgoznak ki. Imecs-Magdó Levente, a Váróterem Projekt 

vezetője a két közös mini évad megszervezésének fontosságát emelte ki. Ez a projekt másfél éves felszusszanást jelent, lehetőséget 

arra, hogy folytassuk a munkánkat” – tette hozzá Doru Taloș, a Reactor vezetője…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Átadták az idei Bioeel–Kemény-díjakat 

Vasárnap este fél tízkor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

koprodukciójában a Köteles Sámuel utcai Stúdió Színházban bemutatott Meggyeskert című produkciót követően adták át a Tompa 

Miklós Társulat idei Bioeel–Kemény-díjait. A Csehov drámájából készült előadás közönsége a Stúdió előcsarnokában vett részt az 

ünnepi, mégis családias és igen jó hangulatú eseményen, amelynek keretében ezúttal a társulat két színművészét díjazták…” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

115 éves az Amerikai Magyar Szövetség 

Az 1907 óta fennálló Amerikai Magyar Szövetség Washington DC-ben székel,  és az amerikai magyarok szervezeteit, egyházi 

közösségeit, intézményeit tömöríti. Küldetése kibővült az elmúlt 115 év alatt Magyarország jó hírnevének, a magyar kultúrának a 

védelmével és támogatásával. [...] A jubileumi rendezvényen a szervezők egyfajta történelmi időutazásra invitálták a vendégeket. 

Az Amerikai Magyar Szövetség clevelandi kötődésű szervezet, 1907-ben Ohióban lett bejegyezve. [...] Dreisziger Zsuzsanna 

elmondta, hogy komoly, féléves munka előzte meg a mostani rendezvény létrejöttét, de mégsem saját érdemnek tekinti a gyönyörű 

közös ünnepet. Az AMSZ vezetői (Dr. Németh Imre elnök, valamint Dreisziger Zsuzsanna és Balogh Gyula Elemér társelnökök) 

köszöntötték a – magyar értékek megőrzése és a magyar érdekek érvényesítése érdekében tevékenykedő – amerikai és magyar 

meghívottakat...” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

http://szabadsag.ro/-/elutasitotta-a-legfelsobb-birosag-a-kovaszna-megye-zaszlaja-elleni-keresetet
https://erdelyinaplo.ro/extra/az-erdelyi-embernek-mely-hite-van-n-kolumban-vilmos-jozsef-teologiai-tanar-karacsony-uzeneterol-es-az-egyhaz-elott-allo-kihivaso
https://kronikaonline.ro/kultura/kulonleges-kotetet-mutatnak-be-csikszeredaban-ujjaszuletett-a-szerzetesek-tobb-mint-haromszaz-eves-szakacskonyve
https://transtelex.ro/kultura/2022/12/21/roman-magyar-kozonsegfejlesztes-unios-tamogatas-reactor-varoterem-projekt
https://www.e-nepujsag.ro/articles/akiktol-jobbakka-valhatunk
https://www.bocskairadio.org/a-magyarsag-lelkunk-legmelyebb-erzese-a-hazank-irant-115-eves-az-amerikai-magyar-szovetseg/


       

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Koszmovszky Edina Franciaországban 

Igazi szivélyes hangulatú gyűlésen vehette át Habsburg György nagykövettől a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Koszmovszky 

Edina a Franciaországban élő 1956-os hősnő. Ő volt a legendás "piroskabátos lány", aki alig 18 évesen a Magyar Rádó erkélyéről 

felolvasta az egyetemi ifjúság 14 pontos követelését és ezzel fellobbantotta a forradalom lángját. [...] Természetes, hogy ezután 

megfigyelt személy lett és amielőtt érte jöttek volna, Nyugatra menekült. Nizzában alapított családot. Ott lett a püspökség 

egészségügyi intézményekbe delegált lelki gondozója. A Párizsi Magyar Nagykövetség dísztermében  Farhan Mona protokollfőnök 

mutatta be életútját  az összegyült ünneplőknek, családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek és a  franciaországi magyar egyesületek 

képviselőinek...” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Összeállította: Bóna László  

https://www.becsinaplo.eu/franciaorszaban-el1956-egyik-foszereploje

