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Még lehet jelentkezni az Erdély Öröksége Alapítvány pályázati felhívására 

A Magyar Tudományos Akadémia Köpeczi Béla akadémikus és felesége mint örökhagyók rendelkezése értelmében létrehozta az 

Erdély Öröksége Alapítványt. Az Alapítvány Kuratóriuma az örökhagyók szándéka szerint pályázatot hirdetett […] melynek 

jelentkezési határideje hamarosan lejár. […] A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 17. 14 óra (magyarországi idő 

szerint)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

250 éves a felsőőri reformátusok temploma 

A felsőőri református templom, mely Burgenland egyetlen és egyben Ausztria legrégebbi református temploma idén ünnepli 

fennállásának 250. évfordulóját. A református templom a város ma is túlnyomó részben magyarok lakta részén található. […] 1773. 

január 10-én tartották az első istentisztelet a felsőőri református templomban. A három éven át épült istenháza Ausztria területén a 

legrégebbi protestáns templom. […] A templom a 18. században bár megépült, de még korántsem úgy nézett ki, mint amilyennek 

ma ismerik a hívek – mondta Kádas Richárd, református lelkész. A templom mellett található régi paplak, mely 1784-ben épült Dél-

Burgenland legrégebbi és egyik legszebb műemlékvédelem alatt álló tornácos háza…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: Susán Ferenc Advent a Hargitán; A Muraszombat központjában végzett ásatás során talált leletekről 

A muravidéki Magyar Rádió Horizont című podcastjában [...] Sütő András: Advent a Hargitán című kétfelvonásos darabjáról volt 

szó, amelyet a hét végén a lendvai színház közönsége láthatott. Susán Ferenc a magyar irodalom klasszikusát rendezte meg, 

amelyben a népi jelképvilág eszköztárával ismerünk meg egy történetet a konokságról, a szeretetről, az idő múlásának 

viszonylagosságáról... [...] A podcast második részében a Muraszombat központjában, a szenyvízcsatorna 2018-ban megkezdett 

építése végett végzett ásatásokról Branko Kerman régész szólal meg…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: Szakdolgozat Andrej Tarkovszkij és Tarr Béla filmjeinek metszéspontjairól 

Az idő és az ismétlődés fogalma Andrej Tarkovszkij és Tarr Béla életművében a címe Meszelics Júlia, a MOME Designkultúra 

Elméleti Intézet alapszakos hallgatója művészettörténeti diplomadolgozatának, amit csütörtökön mutatott be a Lendvai Könyvtár 

olvasótermében…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Muravidéki népdalcsoportok aranya Zalaegerszegen 

A zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskolában rendezték meg március 2-án és 3-án a „Tiszán innen – Dunán túl” országos 

népdaléneklési verseny vármegyei döntőjét „Szép Zalában születtem” címen. A versenyen felléptek azok a muravidéki gyermek 

népdalcsoportok is, akik tavaly december 15-én a hosszúfalui faluotthonban rendezett elődöntőn továbbjutottak. [...] Az országos 

döntőbe, amely május 13-án lesz Budapesten és ahova minden vármegye egy-egy korosztályból csak két képviselőt delegálhat, a 

verseny történelmében először – és ezután minden évben – a Muravidékről is bejuthatnak népdalénekesek…” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk > 

Múltidéző: A hatalom szempontjából megbízhatatlanok Muravidéken (1945–1963) 

Amint azt sorozatunk eddigi fejezeteiben már hangsúlyoztuk, a Lendva-vidéken 1950 körül a helyi hatóság, amelynek vezetőit 

Szlovénia más vidékeiről helyezték a Muravidékre, nagyon bizalmatlan volt a magyar nemzeti kisebbséggel szemben; egyrészt 

veszélyesnek tekintette e közösség tagjait a jugoszláv (és azon belül a szlovén) nemzetépítés szempontjából, másrészt tendenciózus 

jelleggel konzervatív-reakciósnak minősítették a magyar közösség számos tagját, akik az akkori állameszme, a szocializmus építése 

tekintetében számukra veszélyesek voltak. [...] Göncz László, az MTA külső köztestületi tagjának cikksorozata…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2023. március 13. 
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https://mta.hu/erdely-oroksege-alapitvany-palyazat/palyazati-felhivas-106582
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3198270/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/a-jegmadar-mint-jelkep/660381
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/andrej-tarkovszkij-es-tarr-bela-filmjeinek-metszespontjairol/660745
https://www.nepujsag.net/kultura/13891-n%C3%A9pdalcsoportok-aranya-zalaegerszegen.html
https://www.nepujsag.net/horizont/13896-muravid%C3%A9k-1945%E2%80%931963-%E2%80%93-a-hatalom-szempontj%C3%A1b%C3%B3l-megb%C3%ADzhatatlanok.html


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

HORVÁTORSZÁG   

Szakmai előadás a horvátországi magyar gazdáknak 

A HMDK Gazdaköre szervezésében a múlt héten szakmai előadásra került sor, amelyben a talajművelés fejlődéséről beszélt az 

előadó a nagyszámú hallgatóságnak. A talajművelés egy olyan téma, amely minden mezőgazdasági tevékenység alapja, fontos része. 

[…] Az előadónk az újbezdáni származású, Magyarországon élő Gyökemati Igor volt, akinek a szakterülete a talajmunkálatok, így 

nagyon sok és hasznos információt tudtak meg tőle a gazdálkodóink…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Politikum: A magyar lakosság pártpreferenciáit és néhány más kérdésben vallott politikai véleményét vizsgálták 

A szlovákiai magyarság értékrendjét vizsgálta egy 1051 fős mintán végzett felméréssel a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege idén január 20. és február 17. között. A kutatás első eredményeit, amelyek a magyar 

lakosság pártpreferenciáit és néhány más kérdésben vallott politikai véleményét vizsgálták, már nyilvánosságra hozták. A többi 

eredményt fokozatosan, az adatok feldolgozását követően hozzák nyilvánosságra. Lampl Zsuzsa, az MTA külső köztestületének 

tagja, az intézet szociológiai és demográfiai kutatások részlegének igazgatónőjével, a kutatás vezetőjével beszélgettünk. […] A 

felmérésnek két része volt. Az egyik része az aktuális közéleti, politikai kérdéseket tartalmazta […] a másik rész az értékrendnek a 

kérdése, az általános értékrend, de főleg a nemzeti értékrend, valamint a politikai értékrendnek különböző vetületei…” Forrás: 

Parameter.sk: teljes cikk > 

Szomolai Tibor Cigányúton című könyvének bemutatója a szőgyéni könyvtárban 

A szőgyéni Könyvtár és Galéria vendége volt Szomolai Tibor felvidéki író, akit az ünnepi könyvhónap alkalmából hívott meg Smidt 

Veronika könyvtáros. Az Alsószeliből származó szerző már több ízben járt a községben, amikor bemutatta a Fáklyavivő, a Felvidéki 

Saga és a Klán című könyveit. Szomolai Tibor építőmérnök, jelenleg vállalkozó, aki 1995-ben alapította meg Szlovákia legnagyobb 

erdeigomba-feldolgozó üzemét, ahol cigány származású munkásokat alkalmaz. Így ismerte meg közelebbről a cigányság 

mentalitását, melyet tudatosan kutatni kezdett és a saját tapasztalatai alapján a cigányság sokszínűségét felvázolva született meg a 

regény. […] Meggyőződésem, hogy a segélyezési rendszer viszi félre a cigányság sorsát” – mondta az író…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Katedra folyóirat márciusi száma 

A márciusi Katedrában elsősorban az élménypedagógia témaköréből szemezgethetnek az érdeklődők.  A tematikus blokkot 

Mészáros Tímea és Vass Vilmos tanulmánya nyitja, melyben az élmény közösségformáló hatásáról olvashatunk. […] Az 

élményközpontú irodalompedagógia módszertanához kapcsolódik Vinczellér Katalin írása, amely Kiss Judit Ágnes Zsálya és a 

mélyvölgyi utazás című, félelmet, traumát és betegséget tematizáló meseregényét dolgozza fel…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

Videó:  Mentálhigiénés képzés a Rákóczi főiskolán 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem hosszú évek óta tart mentálhigiénés képzéseket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán. A közelmúltban felvételi beszélgetésre hívták a képzés iránt érdeklődőket. Az alkalomra 26-an érkeztek Kárpátalja 

különböző településeiről. […] A mentálhigiénés képzés ideje 2,5 év. A képzés a tervek szerint 2023 szeptemberében kezdődik 

maximum 40 fő részvétellel…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

Esterházy-díjjal tüntették ki Majnek Antal püspököt 

 
A Rákóczi Szövetség Esterházy-díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspöknek a kárpátaljai 

magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként. […] A laudáció során elhangzott: Majnek Antal 

nyugalmazott püspök, három évtizedes kárpátaljai szolgálata alatt több emberöltőnyi munkát végzett el. Híveitől nem távolodott el, 

nyugdíjazott püspökként is elvállalta öt egyházközség lelkipásztor ellátását, részt vett a karitatív és szociális segítségnyújtásban…” 

Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

 

https://kepesujsag.com/szakmai-eloadas-a-horvatorszagi-magyar-gazdaknak/
https://parameter.sk/lampl-az-fajta-ertekrend-amit-en-szilard-nemzeti-ertekrendnek-nevezek-mintha-folyamatosan-kopna
https://felvidek.ma/2023/03/szomolai-tibor-ciganyuton-cimu-konyvenek-bemutatoja-a-szogyeni-konyvtarban/
https://ujszo.com/oktatas/megjelent-a-katedra-folyoirat-marciusi-szama
https://life.karpat.in.ua/?p=139930&lang=hu
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/esterhazy-dijjal-tuntettek-ki-majnek-antalt.html


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

 

Videó: Kisebbségi nyelvhasználat a szerbiai médiában 

Együttműködési lehetőségekről, a nemzetközi médiaszíntérről és a kisebbségi nyelveken sugárzott programokról beszélgetett 

Tobias Flessenkemper, az Európa Tanács belgrádi irodavezetője és Klemm József, a Vajdasági Rádió és Televízió megbízott 

vezérigazgatója. […] Szerbiában évi szinten jelentős eltérés tapasztalható a különböző nyelvekre jutó műsoridőben – mutatott rá 

Tobias Flessenkemper, majd hozzátette, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával foglalkozó szakemberek 

ajánlata, hogy emelkedjen ez az óraszám…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett a vajdasági magyarság 

Az 1848/1849 forradalom és szabadságharcra szavalatokkal, táncokkal és katonadalokkal emlékeztek meg Maradékon. […] Kúlán 

a Szent György katolikus templomban szentmisével kezdődött a megemlékezés. […] A padéi Takács Rafael Magyar Kultúrkör 

szervezésében a helyi katolikus temetőben elhelyezett kopjafánál hajtottak főt és helyezték el a megemlékezés virágait a forradalmi 

hőseinkre emlékező egybegyűltek. […] Magyarkanizsa… […] Ünnepi szentmisével és a falu központjában álló kopjafa 

megkoszorúzásával emlékeztek a bánáti Tordán…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 

> teljes cikk 5 > 

Csonoplya történetét kutatja Szlávics Károly 

Nyugat-Bácskában több középkori eredetű település van. Csonoplyát 1399-ben említik először a hivatalos iratok. A falu történetével 

Szlávics Károly, helyi születésű helytörténész foglalkozott behatóbban. Szlávics Károly, bár az újvidéki Mezőgazdasági Karon 

szerzett diplomát kertészeti szakon, fiatal kora óta érdeklődött a régészet és a történelemtudomány iránt. Szülőfalujának, 

Csonoplyának a történetét is évtizedek óta kutatja…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: Gróf Hadik András életútjáról 

Futakon koszorúzással, Újvidéken pedig történelmi előadásokkal és alkalmi műsorral emlékeznek meg gróf Hadik András halálának 

évfordulójáról március 12-én, vasárnap. A rendezvény fő szervezője a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési 

Egyesület, társszervezője pedig a Magyar Nemzeti Tanács. […] Miért fontos az, hogy Hadik jobban benne legyen a vajdasági 

magyarság körében a köztudatban? kérdeztük Molnár Tibor fő levéltárostól, az MNT kulturális bizottságának tagjától. […] Úgy 

tudjuk, az MNT szeretné, ha rendszeressé válna a Hadikról való megemlékezés…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Előadás: A múzeumok szerepe a XXI. Században 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban a csütörtök esti rendezvény vendége ezúttal L. Simon László író, 

költő, kultúrpolitikus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt. […] Az igazgató továbbá olyan kérdésekre igyekezett 

válaszolni, hogy mi egy múzeum „küldetése” a XXI. században, hol a múzeum szerepe a nemzet életében…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

Könyv- és CD-bemutató a tordai tamburazenéről 

A tordai művelődési otthon színháztermében mutatták be péntek este Mezei Zsuzsanna legújabb értékmegőrző kötetét, a Kistordába 

két úton kell bemenni című, és A tamburazene múltja és jelene Tordán alcímű könyvét. […] A szerző elmondta, fontosnak tartotta, 

hogy a tamburazenéről emlékezzen meg, mert mind kevesebb az igazi tamburazenész, sőt a bandákból sincs már egy sem Tordán. 

Hét zenészt szólaltatott meg, és a beszélgetésekből rajzolódik ki a 100 éves múlt, ehhez még a régi Tordai Újságból kiszedett cikkek 

is hozzásegítettek, így állt össze a kötet…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Sava Šumanović-díjat kapott Ladik Katalin 

Átvette a Sava Šumanović-díjat Ladik Katalin konceptuális művész. Az ünnepélyes díjátadót az Újvidéki Vásár Master 

Központjában tartották meg. […] A díjazott elmondta: Kezdetektől fogva úgy éreztem, hogy akkor vagyok hiteles, hogyha a 

környezetemből, ebből a multietnikus és multikulturális környezetből táplálkozom, és ezt nem rejtem el. Minden 

tevékenységemben, vagyis művészeti ágazatban, amelyben tevékenykedem felmutatom ezt a sok kulturális környezetet…” Forrás: 

Rtv.rs: teljes cikk > 

https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/kisebbs%C3%A9gi-nyelvhaszn%C3%A1lat-a-szerbiai-m%C3%A9di%C3%A1ban_1425099.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/forradalom-es-szabadsagharc-hoseire-emlekezett-szeremsegi-magyarsag-maradekon
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/multra-valo-emlekezes-fontos-jelenunk-es-jovonk-szempontjabol
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/marciusi-ifjak-ereje-hatassal-van-mai-fiatalsagra
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28343/Magyarkanizsai-megemlekezesek-a-48-as-forradalom-evforduloja-alkalmabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28343/Magyarkanizsai-megemlekezesek-a-48-as-forradalom-evforduloja-alkalmabol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/koszoruzas-tordai-kopjafanal
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/csonoplya-t%C3%B6rt%C3%A9net%C3%A9t-kutatja-szl%C3%A1vics-k%C3%A1roly_1425736.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5181/kultura/282359/Katona-diplomata-f%C3%B6ldbirtokos-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-Futak-Moln%C3%A1r-Tibor-Hadik-Andr%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5181/kultura/282358/A-m%C3%BAzeumok-szerepe-a-XXI-sz%C3%A1zadban-m%C3%BAzeum-szabadkai-VM4K-Magyar-Nemzeti-M%C3%BAzeum.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15663/Konyv-es-CD-bemutato-a-tordai-tamburazenerol.html
https://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/sava-sumanovic-d%C3%ADjat-kapott-ladik-katalin_1425410.html


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

 

 

Statisztika: Öt térképen mutatjuk Románia megyéinek 2022-es gazdasági erejét és teljesítményét 

Olyan megye is van Romániában, ahol az egy főre jutó GDP az országos átlagnak csak a 45%-át éri el, miközben a főváros és a hét 

leggazdagabb megye az ország gazdasági teljesítményének több mint feléért felelős – derül ki az Országos Előrejelzési és Stratégiai 

Bizottság legfrissebb, 2022-re vonatkozó adataiból. Ami a megyei szintű GDP-növekedéseket illeti, a legnagyobb pozitív 

meglepetést az egyik székely megye, Kovászna okozta, de az elmúlt években megszokott kép nem sokat változott tavaly sem: ugyan 

minden térség fejlődött valamennyit, a szegényebb megyék gazdasági lemaradása a tehetősebbektől inkább nő, mint csökken…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Kötelező tantárgy lesz a kommunizmus története 

A kommunizmus története kötelező tantárgyként be fog kerülni a kerettantervekbe – közölte a csütörtöki kormányülés elején az 

oktatási miniszter. Ligia Deca a kommunistaellenes politikai foglyok emléknapján tette ezt a bejelentést. Elmondta, hogy a tantárgy 

bevezetésével „a gyermekek megismerhetik a mai demokratikus társadalomért hozott múltbéli áldozatokat”. […] A kormányülésen 

Ligia Deca ismertette a készülő tanügyi jogszabálytervezetekbe foglalt reformok főbb célkitűzéseit…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk 

> 

Politikum: Tőkés László szerint indokolatlan a Demokrácia-központok erdélyi hálózatának a felszámolása 

Indokolatlan és hibás döntés, hogy a magyar kormány megvonta a támogatást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) erdélyi 

Demokrácia-központjainak hálózatától – jelentette ki szombaton Kolozsváron Tőkés László, a szervezet elnöke. A számos erdélyi 

városban működő irodák munkatársai a magyar állampolgárság megszerzésében segítették az erdélyi magyarokat, a könnyített 

honosítási folyamat előkészítését, a dossziék összeállítását végezték. Tőkés László elmondta: azért tartja indokolatlannak az irodák 

felszámolását, mivel az ott dolgozók jó munkát végeztek, amit az adatok is bizonyítanak. "Politikai hibának tartom, és emögött az 

RMDSZ háttér lobbija és aknamunkája keresendő […] amelynek Eurotrans Alapítványa ugyanezt a munkát végzi Erdélyben.” […] 

Egymásnak esik és kipakol az EMNT és a Néppárt. Az erdélyi egypártrendszer felé tett hatalmas lépést a Fidesz, amikor bezáratta 

a Demokrácia Központokat, vélik forrásaink…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Székely szabadság napja: A szervezők hatalmi visszaélésnek tekintik, hogy nem engedélyezték a felvonulást  

Elítélik és hatalmi visszaélésként értékelik a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetői, hogy a román 

csendőrség törvénytelennek minősítette a székely szabadság napi marosvásárhelyi felvonulást – közölték szombaton Kolozsváron 

tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. […] Izsák Balázs, az SZNT elnöke elmondta: a román csendőrség szóban közölte vele, hogy 

törvénytelennek, nem engedélyezettnek tekinti a tüntetést, írásbeli figyelmeztetést nem küldtek…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Nem csillapodik az Erdélyi Iskola szoborcsoport körüli vita 

Bár polgármesterként maga is ellenjegyezte az építkezési engedélyt a Farkas utca és környéke felújítására, a talapzat nélküli Erdélyi 

Iskola szoborcsoporttal együtt, Emil Boc egy helyi rádióműsorban mégis a tervezőt és a tervet jóváhagyó műemlékvédelmi 

bizottságot vonja kérdőre a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik legjelentősebb huszadik századi román szobrász, Romul Ladea műve 

körül hetek óta folyik a vita, szakmai érvek helyett azonban etnikai síkra terelődött. A kérdésben megszólalt a Román Tudományos 

Akadémia kolozsvári George Bariţiu Történelmi Intézete és a nacionalista Avram Iancu kulturális szervezet is az Erdélyi Iskola 

szoborcsoport korábbi talapzatának helyreállítását és az Emil Racoviţă mellszobor visszahelyezését kérve…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > 

Együttműködési szerződés az Óbudai Egyetem és a Maros Megyei Múzeum között 

Az Óbudai Egyetem képviseletében Anthony Gall, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja és Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros 

Megyei Múzeum igazgatója együttműködési megállapodást írt alá március 9-én, aminek alapján a budapesti egyetem elkészíti a 

Kultúrpalotába a Bernády György életművét bemutató kiállítás digitális építészeti makettjeit…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk 

> 

Beszélgetés: Tamás Gáspár Miklós marxizmusa eszközt adhat a mai magyarázati sémák megkérdőjelezésére 

A Transtelex beszélgető sorozatának márciusi kiadásán Bíró Noémi és Szilágyi Botond, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar 

Filozófiai Intézetének doktoranduszai és Szigeti Attila filozófus, az intézet tanára és az MTA külső köztestületének tagja válaszoltak 

Gyöngyi Annamária, a Transtelex vezető szerkesztőjének kérdéseire a nemrég elhunyt filozófus szellemi hagyatékáról. Tamás 

https://transtelex.ro/penzcsinalok/2023/03/07/gdp-gdpperfo-megyek-terkepek-gazdasag-romania
https://www.3szek.ro/load/cikk/156602/kotelezo-tantargy-lesz-a-kommunizmus-tortenete-tanugyi-torvenyek
https://www.3szek.ro/load/cikk/156602/kotelezo-tantargy-lesz-a-kommunizmus-tortenete-tanugyi-torvenyek
http://szabadsag.ro/-/tokes-laszlo-indokolatlan-a-demokracia-kozpontok-erdelyi-halozatanak-a-felszamolasa
https://atlatszo.ro/tamogatasok/nemzetstrategia/emnt-emnp-konfliktus/
http://szabadsag.ro/-/szekely-szabadsag-napja-a-szervezok-hatalmi-visszaelesnek-tekintik-hogy-a-csendorseg-nem-engedelyezte-a-felvonulast
http://szabadsag.ro/-/szekely-szabadsag-napja-a-szervezok-hatalmi-visszaelesnek-tekintik-hogy-a-csendorseg-nem-engedelyezte-a-felvonulast
https://www.3szek.ro/load/cikk/156630/kozfelkialtassal-koveteltek-szekelyfoldnek-autonomiat-jardara-kenyszeritve-marosvasarhelyen
https://transtelex.ro/kozelet/2023/03/10/erdelyi-iskola-szoborcsoport-farkas-utca-emil-boc
https://www.e-nepujsag.ro/articles/egyuettmukoedesi-szerzodes-az-obudai-egyetem-es-a-maros-megyei-muzeum-koezoett
https://www.e-nepujsag.ro/articles/egyuettmukoedesi-szerzodes-az-obudai-egyetem-es-a-maros-megyei-muzeum-koezoett


       

Gáspár Miklós hagyatékának értelmezése egyébként nem lezárt, a kolozsvári fiatal baloldalnak még sok dolga lesz ezzel, derült ki 

a beszélgetésen. […] Szigeti Attila hangsúlyozta, hogy a marxizmus nem egyenlő a gulággal, a sztálini tömeggyilkosságokkal, és 

Tamás Gáspár Miklós mindig a lenini, sztálini diktatúrák ellen érvelt, politikafilozófiája nem ezeknek a rendszereknek a 

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

Beszélgetés: Kassay Réka, egyetemi adjunktus a gyermekek számára alkalmas mesékről 

Mi alapján tudja eldönteni a szülő, hogy az a mese valóban fejleszt és a gyermek korának megfelelő? Többek között ezekre a  

kérdésekre kaptunk választ Kassay Réka animációs szakember, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi adjunktustól, aki 

doktori disszertációjában a gyermekek rajzfilmnézési szokásait és a gyermekeknek szóló tartalmakat kutatta. […] A szakirodalom 

szerint nagyjából 3 éves kortól lehet engedni a gyereknek, hogy mesét nézzen, és bár ez a megállapítás kiindulásnak jó, de egyénileg 

változik. Eleinte különösen fontos a fokozatosság, illetve a szülői jelenlét. […] Nem volna szabad és megszoknia, hogy evés, játszás 

közben még egy képernyőről is jönnek ingerek. […] „A mi vizuális kultúránk például elég alacsony, mivel az oktatásunk szinte 

teljesen verbális volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Rozsnyai Sándor, ügyvéd 

Február végén, életének 75. évében elhunyt Rozsnyai Sándor közismert sepsiszentgyörgyi közéleti jogász, kiváló ügyvéd, kamarai 

dékán, aki már jogászhallgatóként síkra szállt a magyar nyelvi jogok igazságszolgáltatásban való érvényesítéséért. Egy 2006-ban 

vele készült interjú újraközlésével adózunk emlékének. […]  Nyelvhasználat a bíróságon és a törvényszéken: milyen helyzetet talált 

Sepsiszentgyörgyön az egyetem elvégzése után? 1971-ben kerültem ide, október 1-jén léptem be az ügyvédi kamarába. Akkor az 

első dolgom volt megtanulni magyarul perbeszédet mondani, mert azt a jogon nem oktatták. […] Át lehetett váltani magyarra? Igen, 

ha a helyzet úgy kívánta. A jegyzőkönyveket természetesen románul vezették. […] A bírói kar elrománosítása a nyolcvanas években 

következett be, és azóta sem orvosolták…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: Azok a csodálatos nők 

Rendkívüli teljesítményt nyújtó tudós nők, művészek, intézményalapítók, a közösségért cselekvő nagyasszonyok, sportolók a 

szereplői annak a plakátkiállításnak, amelyet csütörtök este nyitottak meg a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának épületében. A tárlat címe: Azok a csodálatos nők. […] A BBTE sepsiszentgyörgyi 

székházának első emeleti körfolyosóján több mint húsz plakáton mutatja be Nagy Péter, a Science Puzzle Egyesület képviselője, a 

kiállítás ötletgazdája az általa kiválasztott hölgyeket. […]  E rendkívüli társaságnak háromszéki tagjai is vannak: báró Szentkereszty 

Stefánia, Háromszék vármegye első árvaleány-intézetének megalapítója; a négyszeres olimpiai bajnok Szabó Kati, valamint a 

sepsiszentgyörgyi születésű Ledán Eszter, a bécsi Állami Operaház elismert balett-táncosa…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

A jövő közgazdászai mérik össze tudásukat Kolozsváron 

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

Gazdálkodástudományi Magyar Intézete a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyét. A középiskolások versenyével 

párhuzamosan zajlik a Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny is. A verseny idén rendhagyó módon két fordulós, amiből 

az első már lezajlott online, a második fordulót pedig, már megszokott módon, Kolozsváron tartják. A több, mint 120 jelentkező 

középiskolás diák közül a legjobb 45 jutott tovább csapatával a döntőbe. […] Az első fordulót egy piackutatási probléma alkotta, a 

döntő forduló pedig egy összetettebb vállalatvezetői probléma megoldását feltételezi, amelyet a diákok majd egy szakmai zsűri előtt 

fognak bemutatni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  
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