
Program neve Pályázó Megjelenések 

Esemény előtti megjelenések: 
1. A kolozsvári televizió Erdélyi figyelő műsorának meghívottjaként 

szeptember 25.-én bemutatta az induló teheteségcsoport, szakkör 
koncepcióját,a Tehetségnap célját ,időpontját,programját Szilágyi 
Judit matematikatanár, az iskola aligazgatója: 
http://www.youtube.com/watch?v=2DjF-bVPFMg 

2. A Szabadság napilap október 9.-i számában megjelent értesítés 
és felhívás a Tehetségnapra való jelentkezés céljából. 
 

Matematikai 
Tehetségnap a Báthory 
István Elméleti 
Líceumban 

Báthory István 
Elméleti Líceum 

Esemény utáni megjelenések: 
1. A Szabadság napilap október 15.-i számában beszámoló jelent 

meg a Tehetségnapról ”Tehetségnap, avagy gyökvonás 
gyöngyökkel” címmel. 
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article
%2CPArticleScreen.vm/id/96770 

2. A Báthory István Líceum honlapján teljes beszámoló található az 
eseményről (beszámoló, résztvevők, feladatok, eredmények, 
képek) 
http://www.bathory.ro/content/esemenynaptar/beszamolok/matekt
ehetseg2013 

3. A Simplex Egyesület honlapján is beszámoló található az 
eseményről: http://simplexportal.ro/?p=1492 

4. A SimpleX Egyesület facebook oldalán roved beszámoló illetve 
képek: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671607272850176.1
073741848.188241091186799&type=3 

5. A tehetségnapon részt vett egyetemi hallgatók beszámolója a 
BBTE Matematika és Informatika Kar honlapján: 
http://www.cs.ubbcluj.ro/matematikai-tehetsegnap-a-bathory-
istvan-elmeleti-liceumban/ 
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Esemény előtti megjelenések: 
1. A SimpleX Egyesület honlapján: 

http://simplexportal.ro/?event=matematikai-tehetsegnap-2 
2. A SimpleX Egyesület facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/events/640797802617742/ 
 

Matematikai 
Tehetségnap a Csíki-
medencében 

SimpleX Egyesület

Esemény utáni megjelenések: 
1. A SimpleX Egyesület honlapján: http://simplexportal.ro/?p=1485 
2. A Krónika Online-on: 

http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/167025/iv-matematikai-
tehetsegnap 

3. Csíki Hírlap, 2013. október 4. 
4. Erdély.ma: http://erdely.ma/tudtech.php?id=150377 
5. A SimpleX Egyesület facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664700580207512.1
073741842.188241091186799&type=1 
 

Nemzetközi 
Képzőművészeti 
Pályázat – Ex Libris 

Pro Terra 
Alapítvány 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Pályázati felhívás: 

http://erdely.ma/palyazatok.php?id=150046&cim=nemzetkozi_grafi
kai_palyazat_ex_libris_2013 

2. Pályázati felhívás: http://palyazatmenedzser.hu/2013/09/27/ex-
libris-2013/ 

3. Pályázati felhívás: 
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33157 

4. Pályázati felhívás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/31517F238
3E23E6CC1257BF600443B93 

5. Pályázati felhívás: http://nemzeti.net/nemzetkozi-grafikai-palyazat-
ex-libris-2013-1423695.html 

6. Pályázati felhívás: 
http://www.hirmutato.hu/hirek/nemzetkozi_grafikai_palyazat__821
1_ex_libris_2013-1336265#.UrDNntJdV-E 

http://simplexportal.ro/?event=matematikai-tehetsegnap-2
https://www.facebook.com/events/640797802617742/
http://simplexportal.ro/?p=1485
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/167025/iv-matematikai-tehetsegnap
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/167025/iv-matematikai-tehetsegnap
http://erdely.ma/tudtech.php?id=150377
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664700580207512.1073741842.188241091186799&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.664700580207512.1073741842.188241091186799&type=1
http://erdely.ma/palyazatok.php?id=150046&cim=nemzetkozi_grafikai_palyazat_ex_libris_2013
http://erdely.ma/palyazatok.php?id=150046&cim=nemzetkozi_grafikai_palyazat_ex_libris_2013
http://palyazatmenedzser.hu/2013/09/27/ex-libris-2013/
http://palyazatmenedzser.hu/2013/09/27/ex-libris-2013/
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33157
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/31517F2383E23E6CC1257BF600443B93
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/31517F2383E23E6CC1257BF600443B93
http://nemzeti.net/nemzetkozi-grafikai-palyazat-ex-libris-2013-1423695.html
http://nemzeti.net/nemzetkozi-grafikai-palyazat-ex-libris-2013-1423695.html
http://www.hirmutato.hu/hirek/nemzetkozi_grafikai_palyazat__8211_ex_libris_2013-1336265#.UrDNntJdV-E
http://www.hirmutato.hu/hirek/nemzetkozi_grafikai_palyazat__8211_ex_libris_2013-1336265#.UrDNntJdV-E


7. Pályázati felhívás: http://szekelyfold.ma/gyergyoszek/ex-libris-
nemzetkozi-grafikai-palyazat 

8. Gyergyói Hírlap - Pályamunkákból nyílik kiállítás címmel megjelent 
Újságcikk (2013. október 31.): 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518326734930191&set
=a.515498798546318.1073741845.442333455862853&type=1&th
eater 

9. Fény Tv – Híradó (2013. október 30., a műsor 11:57 percétől) 
http://www.fenytv.ro/fenypont/fenypont-2013-oktober-30-
szerda.html 

10. Ex Libris Nemzetközi Grafikai Kiállítás – eseményhirdetés az 
Alapítvány facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/events/737397119609084/ 

11. Eseményhirdetés: 
http://erdely.ma/palyazatok.php?id=151890&cim=ex_libris_nemzet
kozi_grafikai_kiallitas 

12. Több bejegyzés az Alapítvány hivatalos facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/ProTerraFoundation 

13. Gyergyói Kisújság - Ex Libris grafikai kiálítás (2013. október 31.) 
 

 
Esemény utáni megjelenések: 

1. Gyergyói Hírlap  - Pályamunkákból kiállítás (2013. november 4.): 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518403621589169&set
=a.515498798546318.1073741845.442333455862853&type=1&th
eater 

2. Harghita Népe napilap - Ex Libris – nemzetközi grafikai kiállítás 
Gyergyószentmiklóson: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518204671609064&set
=a.515498798546318.1073741845.442333455862853&type=1&th
eater 

3. Gyergyói Kisújság - Kiállították az Ex Libris Munkákat (2013. 
november 7.) 
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4. Fény Tv – Híradó (2013. november 4., a műsor 7:29 percétől): 
http://www.fenytv.ro/fenypont/fenypont-2013-november-04-
hetfo.html 

 
Esemény előtti megjelenések: 

1. Felhívás az iskola honlapján: 
http://www.gimi.ro/image/file/rendezvenyek/tehetsegnap_2013/teh
etsegnap_felhivas.pdf 

A Tamási Áron 
Gimnáziumának III. 
Tehetségnapja 

Hebe Alapítvány 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a világhálón: http://uh.ro/itthon/oktatas/15400-

tehetsegeket-kerestek-a-gimiben 
2. Beszámoló az iskola honlapján: http://www.gimi.ro/tehets-gnap-

2013-okt 
 
Esemény előtti megjelenések: - Pályaválasztási 

tanácsadás 
Nyilas Misi 
Tehetségtámogató 
Egyesület 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Az Nyilas Misi Egyesület honlapján megjelent beszámoló: 

http://www.nyilasmisi.ro/palyavalasztasi-tanacsadas-kolozsvar-
2013.-szeptember-6%e2%80%938 

2. Az Egyesület facebook oldalán bejegyzés: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528936893845609.1
073741831.127142504025052&type=1 
 

Robotoljunk – Bolyais 
Tehetségnapok 

Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás az eseményre a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

Diákvilága honlapon: http://bolyaisok.ro/2013/10/bolyais-
tehetsegnapok-program/ 

2. Felhívás a Népújságban: http://www.e-
nepujsag.ro/op/article/robotoljunk-bolyaiban 

3. Felhívás: http://nemzeti.net/robotoljunk-a-bolyaiban-1457232.html 
4. Eseményajánló: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=150699 vagy 

http://www.hirmutato.hu/hirek/robotoljunk_a_bolyaiban-
1350408#.UrHtOtJdV-E 
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Esemény utáni megjelenések: 

1. Beszámoló a Népújságban: http://www.e-
nepujsag.ro/op/article/robotoljunk-%E2%80%93-bolyais-
tehets%C3%A9gnapok 

2. Beszámoló Jövőbe tekintő tehetségnapok címmel: 
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/jovobe-tekinto-
tehetsegnapok 

3. Román nyelvű beszámoló: http://www.zi-de-zi.ro/demonstratie-cu-
roboti-la-zilele-talentelor-bolyai/ 

4. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum Diákvilága honlapon: 
http://bolyaisok.ro/2013/10/robotoljunk-bolyais-tehetsegnapok/ 
illetve http://bolyaisok.ro/2013/10/sikeres-
robotolas/?utm_medium=facebook&utm_source=bolyaisok.ro 

 
Esemény előtti megjelenések: - 
 

Tehetségnapok  a 
néptánc terén 
tehetséges diákok 
számára 

Hebe Alapítvány 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló Hargita Népe Udvarhely napilapban Nyári 

Tehetséggondozási programok Erdélyben. Edzőtáborban a 
Gereben. címmel (2013. Szeptember 13.) 

2. Beszámoló a Tamási Áron Gimnázium honlapján: 
http://www.gimi.ro/gereben-neptanccsoport 

 
Komplex 
Előadóművészeti tábor 

Családi Elhelyező 
Központok 
Egyesülete 
(Csíkszereda) 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás a táborra: http://www.komplex.ro/ 
2. Eseményajánló: http://www.jatekter.ro/?p=3882 
3. Felhívás: http://multikult.transindex.ro/?hir=7822 
4. Felhívás a KMDSZ facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/KMDSZofficial/posts/41707579507438
4 

5. Felhívás a Krónika online-on: http://www.kronika.ro/kultura/ismet-
lesz-komplex-tabor 
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6. Ajánló az Erdélyi Magyar Televízióban: 
http://www.erdely.tv/hirek/szines-program-komplex-en 

7. Felhívás: http://hangvarazs.blogspot.ro/2013/05/komplex-kreativ-
fiatalok-tabora.html 

8. Ismét lesz Komplex tabor: http://www.hirszemle.net/ismet-lesz-
komplex-tabor vagy http://epoc.hu/kronika-2/ismet-lesz-komplex-
tabor/ 

9. Komplex tabor Zsögödfürdőn: http://www.hirszemle.net/komplex-
tabor-zsogodfurdon vagy 
http://www.szekelyhon.ro/magazin/komplex-tabor-zsogodfurdon 

10.  Facebook esemény: 
https://www.facebook.com/events/140277552844420 

11. Felhívás a BBTE Magyar Tagozatának facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471280276291451&set
=a.391665290919617.93027.385459454873534&type=1&theater 

 
Esemény utáni megjelenések: 

1. Részleges beszámoló a táborról a tábor ideje alatt: 
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/15915-komplex-tabor-
startolt-az-eloadomuveszek-paradicsoma 

2. Betekintés a táborba: 
http://www.erdelyinaplo.ro/archivum/offline/cikk/157157/galamusor
ral-zarul-ma-este-a-komplex-tabor-csikzsogodon-zene-es-szinhaz-
egy-helyen 
 

Esemény előtti megjelenések: 
1. A tábor meghirdetése: http://hetiujszo.hhrf.org/?p=8052 
 

Tálentum 
tehetséggondozó 
program 

Bartók Béla 
Elméleti Líceum, 
Temesvár 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a Tálentum táborról az iskola honlapján: 

http://www.bartok.ro/bartok_article.php?id=992&language=1 
2. Képek és részletes program a Temesvári Tehetségpont honlapján: 

http://tehetseg.bartok.ro/taborok.php?page=TalentumVI 
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http://tehetseg.bartok.ro/taborok.php?page=TalentumVI


3. Beszámoló a VI. Tálentum táborról: 
http://www.nyugatijelen.com/ifi/a_csapatepito_foglalkozasok_kiem
elkedo_szerepet_kaptak.php 

4. Beszámoló a szakmai műhelyről az iskola honlapján: 
http://www.bartok.ro/bartok_article.php?id=1049&language=1 

5. Beszámoló a Bartók Béla Elméleti Líceum facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/BartokBelaElmeletiLiceum/posts/54075
8025990819 
  

Esemény előtti megjelenések: - 
 

Tehetségtábor János Zsigmond 
Unitárius 
Kollégium – Pro 
János Zsigmond 
Szövetség 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek az iskola honlapján: 

http://www.janoszsigmond.ro/hirek/473-tehetsegtabor-felixen 
Esemény előtti megjelenések: - 
 

Hazulról haza – fizika 
tábor  

Kalibáskő 
Gyermekvilág 
Egyesület Esemény utáni megjelenések: 

1. Beszámolók az Egyesület honlapján: 
http://kalibaskogyerekvilag.ro/palyazat.php?p=MzEy és 
http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/palyazat.php?p=MzEz 

2. Csíki Hírlap: Rendhagyó vakáció címmel megjelent beszámoló 
(2013. október 11-13.) 
  

Tudományos Diákkörök 
Erdélyi Konferenciája - 
előkészítés  

Márton Áron 
Elméleti Líceum 

Esemény előtti megjelenések:  
1. Zajlik a XII. TUDEK előkészítése a Márton Áron Gimnáziumban: 

http://erdely.ma/tudtech.php?id=151687 illetve 
http://nemzeti.net/zajlik-a-xii-tudek-elokeszitese-a-csikszeredai-
marton-aron-gimnaziumban-1507380.html 

2. Beszámoló az előkészületekről a rendezvény honlapján: 
http://www.martonaron.ro/index.php?aT0mbz0mbW89MSZpZF9h
bGFsY2lraz0yNA== 

3. Felhívás: http://idogep.transindex.ro/event/107/xii-tudek-
tudomanyos-diakkorok-erdelyi-konferenciaja 

http://www.nyugatijelen.com/ifi/a_csapatepito_foglalkozasok_kiemelkedo_szerepet_kaptak.php
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http://www.bartok.ro/bartok_article.php?id=1049&language=1
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http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/palyazat.php?p=MzEz
http://erdely.ma/tudtech.php?id=151687
http://nemzeti.net/zajlik-a-xii-tudek-elokeszitese-a-csikszeredai-marton-aron-gimnaziumban-1507380.html
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http://idogep.transindex.ro/event/107/xii-tudek-tudomanyos-diakkorok-erdelyi-konferenciaja


4. Felhívás a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium honlapján: 
http://www.szekelymikokollegium.ro/index.php?esemeny=144 

5. Csíkszeredában lesz az idei TUDEK-konferencia: 
http://eletmod.transindex.ro/?hir=19414 

6. A program a Márton Áron Gimnázium honlapján: 
http://www.mag.ro/hir.php?Zj05# 

 
Esemény utáni megjelenések:  

1. A rendezvényen készült videók, ezek között megtalálható az ETT 
részéről a záróünnepségen tartott beszéd is (13. videó): 
https://www.youtube.com/watch?v=oID9Gj3HaKM&list=PLH0egqw
IwhJywOG4Kch5iWFWIK9WKqmmO  

2. Eredmények a rendezvény honlapján: http://www.martonaron.ro/ 
3. Az eseményről a Márton Áron Gimnázium honlapján: 

http://www.mag.ro/hir.php?Zj05# 
4. Képek az eseményről a Márton Áron Gimnázium honlapján: 

http://www.mag.ro/hir.php?Zj05# 
5. Beszámoló az Áprily Lajos Főgimnázium honlapján: 

http://www.aprilyfogimnazium.ro/HU/Hir/A_XII__TUDEK-
8755.aspx 

Esemény előtti megjelenések: -  Csángótábor  Teleki Magyar 
Ház, Nagybánya Esemény utáni megjelenések: 

1. Beszámoló a Teleki Magyar Ház honlapján: 
http://telekihaz.erdely.org/uncategorized/csangotabor-volt-a-teleki-
hazban/ 

2. Fotóalbum a Teleki Magyar Ház facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/teleki.magyar.haz/media_set?set=a.10
200918006887468.1073741831.1084293243&type=1 
 

Tehetségkutatás és 
tehetséggondozás a 
természettudományok 
területén 

EmpirX Egyesület Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás  a Szabadság napilapban: 

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle,PArticleScreen.vm/id/94743 
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http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/94743


2. A programról: http://www.erdon.ro/csucs-
tehetseggondozas/2347779 

 
Esemény utáni megjelenések: 

1. Beszámoló az EmpirX Egyesület honlapján: 
http://www.empirx.ro/activities/nevtelenbejegyzes 
 

Középiskolások Hosszú 
Hétvégéje 

Kolozsvári Magyar 
Egyetemi Intézet 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás a Transindex internetes portálon: 

http://eletmod.transindex.ro/?hir=19279  
2. a Szabadság napilapban (Kolozsvár) és annak internetes 

felületén: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle,PArticleScreen.vm/id/96611 

3. erdely.ma hírportálon: 
http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=150854&cim=kozepiskolaso
k_hosszu_hetvegeje_a_bbte_n 

4. a maszol.ro hírportálon: 
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18971-
kozepiskolasoknak-tartanak-hosszu-hetveget-a-bbte-n 

5. manna.ro hírportálon: http://manna.ro/porta/a-bbte-n-hetvegeznek-
a-kozepiskolasok-2013-10-10.html 

6. a kolozsvári Paprika Rádióban: http://www.paprikaradio.ro/hirek-
main/hirek/3212-nyilt-napok-a-bbte-en.html 

7. a BBTE honlapján: 
http://news.ubbcluj.ro/hu/event/kozepiskolasok-hosszu-hetvegeje-
a-bbte-n/ 

8. valamint a BBTE Magyar Tagozatának és a KMEI facebook 
felületein: pl. 
https://www.facebook.com/events/214322245403984/ és 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636701196350892&set
=a.628614647159547.1073741828.609050049116007&type=1&th
eater 
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https://www.facebook.com/events/214322245403984/
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636701196350892&set=a.628614647159547.1073741828.609050049116007&type=1&theater
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9. Felhívás: http://kitekinto.hu/karpat-
medence/2013/10/10/nyilt_hetveget_rendez_a_bbte/#.UrU7l9JdV-
E 

10.  Bejegyzés az eseményről a marosvásárhelyi Református 
Kollégium honlapján: 
http://www.refkoll.ro/index.php/hu/component/gcalendar/event/2/fc
ooluk22a0pgn21togpir7v7g?Itemid=111 

11.  a Krónika Online-on: 
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/168277/roviden 

 
Esemény utáni megjelenések: 

1. a Szabadság napilapban (Kolozsvár) és annak internetes 
felületén: 
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article
%2CPArticleScreen.vm/id/96765 

2. az erdely.ma hírportálon: http://erdely.ma/oktatas.php?id=151036 
3. a maszol.ro hírportálon: 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19116-belekostoltak-
az-egyetemi-eletbe-a-kozepiskolasok 

4. a kolozsvári Paprika Rádióban: http://www.paprikaradio.ro/hirek-
main/hirek/3232-veget-ert-a-koezepiskolasok-hosszu-
hetvegeje.html  

5. a manna.ro hírportálon: http://manna.ro/porta/a-bbte-n-
hetvegeztek-a-kozepiskolasok-2013-10-14.html 

6. a KMEI facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640511595969852.1
073741829.609050049116007&type=1 

7. Képek a BBTE Magyar Tagozatának facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534267133326098.1
073741833.385459454873534&type=1 

8. Rövid beszámoló a Kolozsvári Rádió honlapján: 
http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/bbte-egyetemistak-
borebe-bujhattak-a-koezepiskolasok.html 
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9. A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium honlapján megjelent 
beszámoló náhány résztvevő diáktól: 
http://www.obg.ro/index.php?option=com_content&view=article&id
=815:hosszu-hetvege-a-bbte-n&catid=90:uennepsegek-
rendezvenyek&Itemid=75 

10. Néhány résztvevő diák beszámolója a temesvári Bartók Béla 
Elméleti Líceum honlapján: 
http://www.bartok.ro/bartok_article.php?id=1075&language=1 

 
Esemény előtti megjelenések: - 
 

Médiatábor  Spectator Media 
Szakkollégium 

Esemény utáni megjelenések: 
1. A Szabadság napilapban október 16-án megjelent egy beszámoló, 

melyben a diákok egyik munkáját is közölték: 
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article
%2CPArticleScreen.vm/id/96823 

2. Október 17-én a Kolozsvári Román Televízió Erdélyi Figyelő című 
műsorának vendége volt Győrffy Gábor, a tábor főszervezője, 
illetve az Újságírás szak két hallgatója: 
http://www.youtube.com/watch?v=287HW3r_NrM 

3. Képek a BBTE Újságírás facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.525417784202893.1
073741825.144402838971058&type=1 

4. Képek a BBTE, Politika, Közigazgatás- és 
Kommunikációtudományi Kar, Újságírás szak honlapján: 
http://www.ujsagiras.ro/mediatabor-2013 

5. Torockó legendáiról, a hallgatók által készített kisfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=_wfmljvsYuw 

 
Az erdélyi művészeti 
örökség kutatásának és 
bemutatásának korszerű 
lehetőségei. Módszertani 

Entz Géza 
Szakkollégium és 
Pósta Béla 
Szakkollégium 

Esemény előtti megjelenések:  
1. Felhívás a Magyar Történeti Intézet (BBTE) honlapján: 

http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/node/153 
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előadássorozat és 
képzés. 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek a Pósta Béla Egyesület facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250305745125719.1
073741831.115998438556451&type=1 

2. Beszámoló Múltunkról tanácskoztak címmel: 
http://nagykaroly.szatmar.ro/index.php?p=news&act=show&cid=44
034 

3. Beszámoló Kötelesség múltunk megismerése címmel: 
http://nagykaroly.szatmar.ro/index.php?p=news&act=show&cid=44
006 

4. Beszámoló Régészeti műhely címmel: 
http://www.frissujsag.ro/regeszeti-muhely/ 

5. Régészet-Művészettörténet Műhely Nagykárolyban: 
http://www.magyar-hirlap.ro/aktualis/regeszet-muveszettortenet-
muhely-nagykarolyban/ 
 

Esemény előtti megjelenések: - 
 

Nyári  néprajzi 
szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 
Nyári  néprajzi 
szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 

Kriza János 
Szakkollégium 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a Háromszék napilapban: 

http://www.3szek.ro/load/cikk/62388/neprajzosok_zabolan 
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http://www.magyar-hirlap.ro/aktualis/regeszet-muveszettortenet-muhely-nagykarolyban/
http://www.magyar-hirlap.ro/aktualis/regeszet-muveszettortenet-muhely-nagykarolyban/
http://www.3szek.ro/load/cikk/62388/neprajzosok_zabolan


középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 
Nyári  néprajzi 
szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 
Nyári  néprajzi 
szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 
Nyári  néprajzi 



szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 
Nyári  néprajzi 
szeminárium  melynek 
célja,  hogy  a  néprajzi 
munka  iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 
szakkollégium 
hallgatóival  közösen 
vegyenek  részt 
előadásokon,  és 
vitelezzenek  ki  rövidebb 
gyűjtőmunkát. 

Nyári néprajzi 
szeminárium 
Erdély elvarázsol – 
tehetséggondozó tábor 

Nyári  néprajzi 
szeminárium 
melynek célja, hogy 
a  néprajzi  munka 
iránt  érdeklődő 
tehetséges 
középiskolások  a 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Udvarhelyi Híradó ― Fedezd fel az Élő Erdélyt: 

http://uh.ro/itthon/civilek/14424-fedezd-fel-az-elo-erdelyt 
2. Temesvári Tehetségpont ― II. „Erdély elvarázsol” Diáktábor: 

http://tehetseg.bartok.ro/hir.php?id=103 
3.  2013.08.07. ― http://www.palyazatok.ro/ ― Jelentkezés a II. 

„Erdély elvarázsol” diáktábor ösztöndíjas helyeire ― 
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-

http://uh.ro/itthon/civilek/14424-fedezd-fel-az-elo-erdelyt
http://tehetseg.bartok.ro/hir.php?id=103
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html


intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-
muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-
onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-
intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-
szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-
elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html 

4. Erdély elvarázsol Diáktáborba várja a jelentkezőket az élő Erdély 
Egyesület: http://eletmod.transindex.ro/?hir=19024 

5. Krónika ― Erdély ismét elvarázsolhat: 
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/158311/erdely-ismet-
elvarazsolhat 

6. udvarhelyinfo.ro: http://www.udvarhelyinfo.ro/ifjusagi-
esemenyek/erdely-ismet-elvarazsolhat.html 

7. Felhívás: http://nemtv.ro/?p=8638 
8. Felhívás az Élő Erdély Egyesület honlapján: 

http://www.eloerdely.ro/HU/Diaktabor2013.aspx 
 

szakkollégium 
hallgatóival 
közösen  vegyenek 
részt  előadásokon, 
és  vitelezzenek  ki 
rövidebb 
gyűjtőmunkát. 

Élő Erdély 
Egyesület 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Morfondír ― Másodszor varázsol Erdély: 

http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Masodszor-varazsol-
Erdely-Udvarhelyszek-660 

2. Székelyhon ― Ha engeded, Erdély elvarázsol: 
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-
engeded-erdely-elvarazsol 

3. Krónika Online ― Ha engeded, Erdély elvarázsol: 
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-
erdely-elvarazsol 

4. Udvarhelyi Híradó ― Ha engeded, Erdély elvarázsol: 
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-
erdely-elvarazsol 

5. Star Rádió ― http://starradio.ro/hirek/erdely-elvarazsol-diaktabor-
homorodmenten.html 

6. Paprika Rádió ― http://www.paprikaradio.ro/hasznos/kolozsvari-

http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/oktatasi-kepzesi-intezmenyekmaganszemelyekkutatasi-intezmenyekkulturalis-muvelodesi-intezmenyek-es-szervezetekhelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezek-tarsulasaiegyhazak-es-intezmenyeikegyesuletek-es-egyeb-civil-szervezodesekalapitvanyok/osztondij/jelentkezes-a-ii-erdely-elvarazsol-diaktabor-osztondijas-helyeire-17921.html
http://eletmod.transindex.ro/?hir=19024
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/158311/erdely-ismet-elvarazsolhat
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/158311/erdely-ismet-elvarazsolhat
http://www.udvarhelyinfo.ro/ifjusagi-esemenyek/erdely-ismet-elvarazsolhat.html
http://www.udvarhelyinfo.ro/ifjusagi-esemenyek/erdely-ismet-elvarazsolhat.html
http://nemtv.ro/?p=8638
http://www.eloerdely.ro/HU/Diaktabor2013.aspx
http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Masodszor-varazsol-Erdely-Udvarhelyszek-660
http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Masodszor-varazsol-Erdely-Udvarhelyszek-660
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/161239/ha-engeded-erdely-elvarazsol
http://starradio.ro/hirek/erdely-elvarazsol-diaktabor-homorodmenten.html
http://starradio.ro/hirek/erdely-elvarazsol-diaktabor-homorodmenten.html
http://www.paprikaradio.ro/hasznos/kolozsvari-programok?limitstart=0


programok?limitstart=0 
7. II. Erdély elvarázsol diáktábor – képek az Élő Erdély Egyesület 

facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592463597458427.1
073741830.184769514894506&type=1 

8. Diákok bejegyzései az Élő Erdély Egyesület honlapján:  
http://blog.eloerdely.ro/?cat=18 

 
Esemény előtti megjelenések: -  
 

Fizikus tehetségtalálkozó EmpirX Egyesület 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló az EmpirX Egyesület honlapján: 

http://www.empirx.ro/activities/fizikustehetsegtalalkozo 
 
Esemény előtti megjelenések: 

1. Felhívás: http://www.empirx.ro/activities/fizikustehetsegtalalkozo 
 

Település- és regionális 
fejlesztési szakértő 
képzés – 
tehetségfejlesztő 
szakmai gyakorlatok. 

Max Weber 
Szakkollégium 

Esemény utáni megjelenések: 
1. A program keretében született elemzések a BBTE Szociológia 

Tanszékének blogján: 
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/11/ertekrend-
kozepiskolasok-koreben.html  
 
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/09/a-tanulmanyi-
sikeresseg-feltetelei.html 
 
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/08/eloiteletesseg-
kozepiskolasok-koreben.html  
 
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/07/antal-timi-veri-byealexet-
de-az-igazi.html 

2. A Kolozsvári Rádióban készült riportok: 
http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-

http://www.paprikaradio.ro/hasznos/kolozsvari-programok?limitstart=0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592463597458427.1073741830.184769514894506&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592463597458427.1073741830.184769514894506&type=1
http://blog.eloerdely.ro/?cat=18
http://www.empirx.ro/activities/fizikustehetsegtalalkozo
http://www.empirx.ro/activities/fizikustehetsegtalalkozo
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/11/ertekrend-kozepiskolasok-koreben.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/11/ertekrend-kozepiskolasok-koreben.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/09/a-tanulmanyi-sikeresseg-feltetelei.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/09/a-tanulmanyi-sikeresseg-feltetelei.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/08/eloiteletesseg-kozepiskolasok-koreben.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/08/eloiteletesseg-kozepiskolasok-koreben.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/07/antal-timi-veri-byealexet-de-az-igazi.html
http://bbteszocioblog.blogspot.ro/2013/07/antal-timi-veri-byealexet-de-az-igazi.html
http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-regionalis-kueloenbsegek


regionalis-kueloenbsegek  
 
http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-
meglepo-zenehallgatasi-szokasok-audio.html 
 

http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/hangolo-mennyire-
eloiteletesek-a-tinedzsereink-audio.html 

Esemény előtti megjelenések:  
1. Felhívás a Marketeam honlapján 

http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-
tehetsegtabor/ 

2. Esemény a Marketeam facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/events/246981795449107/permalink/25
3974224749864/ 

3. Felhívás: http://www.wherevent.com/detail/MarkeTeam-
Marketeam-Tehetsegtabor 

 

Marketeam 
tehetségtábor 

Marketeam 
Szakkollégium 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a Marketeam honlapján: 

http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-
tehetsegtabor-2/ 

2. Tárgyszerű beszámoló: 
http://www.brandrops.com/marka/marketeam-tehetsegtabor-
torockon/ 

3. Képek a Marketeam facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645269125495139.1
073741830.107745842580806&type=3 
 

Esemény előtti megjelenések: -  
 

Konfliktusmenedzsment 
képzés 

Kolozsvári Magyar 
Egyetemi Intézet 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám 

http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-regionalis-kueloenbsegek
http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-meglepo-zenehallgatasi-szokasok-audio.html
http://m.radiocluj.ro/hu/hirek/a-legfrissebb-hirek/stire/hangolo-meglepo-zenehallgatasi-szokasok-audio.html
http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/hangolo-mennyire-eloiteletesek-a-tinedzsereink-audio.html
http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/hangolo-mennyire-eloiteletesek-a-tinedzsereink-audio.html
http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-tehetsegtabor/
http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-tehetsegtabor/
https://www.facebook.com/events/246981795449107/permalink/253974224749864/
https://www.facebook.com/events/246981795449107/permalink/253974224749864/
http://www.wherevent.com/detail/MarkeTeam-Marketeam-Tehetsegtabor
http://www.wherevent.com/detail/MarkeTeam-Marketeam-Tehetsegtabor
http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-tehetsegtabor-2/
http://www.marketeam.ro/category/2013/marketeam-tehetsegtabor-2/
http://www.brandrops.com/marka/marketeam-tehetsegtabor-torockon/
http://www.brandrops.com/marka/marketeam-tehetsegtabor-torockon/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645269125495139.1073741830.107745842580806&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645269125495139.1073741830.107745842580806&type=3


Intézet, magyar tagozatának honlapján: http://www.bbte-
kommunikacio.ro/hirek/konfliktuskezeles-szakmai-tovabbkepzes/ 
 

Esemény előtti megjelenések: - 
 

Előadás technika képzés Kolozsvári Magyar 
Egyetemi Intézet 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek a BBTE Kommunikáció facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152080673024439
.1073741830.206285669438&type=1 

2. Beszámoló a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám 
Intézet, magyar tagozatának honlapján: http://www.bbte-
kommunikacio.ro/hirek/tabori-naplo-eloadas-es-targyalastechnika-
kepzes-mesteris-hallgatoknak/ 
  

XVI. Erdélyi 
Tudományos Diákköri 
Konferencia 

KMDSZ Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívások a kolozsvári Szabadság napilapban: 

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle%2CPArticleScreen.vm/id/85421  
 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle%2CPArticleScreen.vm/id/87121 
 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/n
ews,PQuickNewsScreen.vm/id/26703 
 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle%2CPArticleScreen.vm/id/90350 
 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle%2CPArticleScreen.vm/id/90351 

2. KMDSZ közlemény: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/n
ews%2CPQuickNewsScreen.vm/id/27789 

http://www.bbte-kommunikacio.ro/hirek/konfliktuskezeles-szakmai-tovabbkepzes/
http://www.bbte-kommunikacio.ro/hirek/konfliktuskezeles-szakmai-tovabbkepzes/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152080673024439.1073741830.206285669438&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152080673024439.1073741830.206285669438&type=1
http://www.bbte-kommunikacio.ro/hirek/tabori-naplo-eloadas-es-targyalastechnika-kepzes-mesteris-hallgatoknak/
http://www.bbte-kommunikacio.ro/hirek/tabori-naplo-eloadas-es-targyalastechnika-kepzes-mesteris-hallgatoknak/
http://www.bbte-kommunikacio.ro/hirek/tabori-naplo-eloadas-es-targyalastechnika-kepzes-mesteris-hallgatoknak/
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/85421
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/85421
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/87121
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/87121
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/news,PQuickNewsScreen.vm/id/26703
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/news,PQuickNewsScreen.vm/id/26703
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90350
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90350
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90351
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90351
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/news%2CPQuickNewsScreen.vm/id/27789
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/news%2CPQuickNewsScreen.vm/id/27789


3. Rajtol a XVI. ETDK - felhívás: http://www.kolozsvari-
hirhatar.ro/hirek/rajtol-a-16-etdk 

4. Programajánló: http://eletmod.transindex.ro/?hir=18674 
5. Tájékoztató: http://eletmod.transindex.ro/?hir=18101 
6. A konferenciával kapcsolatos információk a rendezvény honlapján 

http://etdk.kmdsz.ro/2013/index.php illetve facebook oldalán 
https://www.facebook.com/kolozsvari.etdk?fref=ts 

7. Felhívás a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám 
Intézet, magyar tagozatának honlapján: http://www.bbte-
kommunikacio.ro/hirek/xvi-erdelyi-tudomanyos-diakkori-
konferencia-etdk-2013/ 

8. Felhívás a BBTE honlapján: http://news.ubbcluj.ro/hu/event/dr-
mero-laszlo-professzor-a-xvi-etdk-megnyitojan/ 

9. Rajtol a XVI. ETDK: 
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12641-csutortokon-
startol-a-tizenhatodik-etdk 

10.  Felhívás: http://manna.ro/porta/a-penz-biologiaja-a-bbte-
disztermeben-2013-05-21.html 

11.  Felhívás a BBTE Magyar Színház Intézet honlapján: 
http://szinikolozsvar.wordpress.com/2013/01/24/xvi-erdelyi-
tudomanyos-diakkori-konferencia/ 

 
Esemény utáni megjelenések: 

1. Beszámoló a kolozsvári Szabadság napilapban: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle%2CPArticleScreen.vm/id/90680 

2. Beszámoló: http://www.erdon.ro/nagy-nepszerusegnek-orvendett-
az-idei-diakkonferencia/2279494 
 

Gólya Nyári Egyetem KMDSZ Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás a Szabadság napilapban  

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/a
rticle,PArticleScreen.vm/id/90650 
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2. Felhívás: http://nyariegyetem.kmdsz.ro/2013/?oldal=2 
 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a rendezvény honlapján: 

http://nyariegyetem.kmdsz.ro/2013/?oldal=2&oldal=1 
2. Képek a rendezvényről a KMDSZ facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443021962479767.1
073741833.137555186359781&type=3 

 
Esemény előtti megjelenések: -  
 

Szakmai gyakorlat az 
Igen, tessék!-nél 

KMDSZ 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló az Igen, tessék! Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/notes/igen-
tess%C3%A9k/kiadv%C3%A1nyra-
ki%C3%A9rt%C3%A9kel%C5%91-teljes-az-igen-tess%C3%A9k-
gazdas%C3%A1gi-felm%C3%A9r%C3%A9se/568888783166546 
 

Esemény előtti megjelenések: -  
 

Székelyvarsági szakmai 
nyári tábor 

KMDSZ 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Beszámoló a KMDSZ honlapján: 

http://kmdsz.ro/new/szakosztalyok.php?id_szakosztalyok=15&pro
gramterv=1 

Esemény előtti megjelenések: - 
 

BÖSZ Gólyatábor KMDSZ 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek a BÖSZ facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/bosz.kolozsvar/media_set?set=a.65525
0211181477.1073741830.100000895136075&type=1 

 
Tasnádi István – Finito 
(a Tükör színjátszókör 

KMDSZ Esemény előtti megjelenések: - 
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előadásában) Esemény utáni megjelenések:  
1. Beszámoló a Tükör Színjátszókör 

facebook oldalán: https://www.facebook.com/pages/Tükör-
színjátszó-kör/318740068152372?fref=ts 

2. Az előadásról készült video: 
http://www.youtube.com/watch?v=eriVX8w7XAg 

 
Esemény előtti megjelenések: - 
 

VII. GEKKO tábor KMDSZ 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek a Geológusképzés magyar nyelven, BBTE facebook 

oldalán: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560839730631614.1
073741839.196145610434363&type=3 
 

Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás az Erdélyi Vándoregyetem honlapján: 

http://www.vandoregyetem.ro/index.php?menuId=21 
2. Felhívás a BBTE honlapján: http://news.ubbcluj.ro/hu/event/vi-

erdelyi-vandoregyetem/ 
3. Felhívás a Sapientia EMT honlapján: 

http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/vi-erdelyi-vandoregyetem 
4. Felhívás a BBTE Kommunikáció honlapján: http://www.bbte-

kommunikacio.ro/hirek/vi.-erdelyi-vandoregyetem/ 

VI. Erdélyi 
Vándoregyetem 

Ergo Egyesület 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek az Erdélyi Vándoregyetem facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.222627577904857.1
073741833.205784946255787&type=1 
 

Játék és Tudomány 
Interdiszciplináris 
Konferencia 

Bolyai Társaság Esemény előtti megjelenések: 
1. Felhívás a BBTE honlapján: http://news.ubbcluj.ro/magyar/jatek-

es-tudomany-konferencia/ 
2. Felhívás a Bolyai Társaság honlapján: 

https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCk%C3%B6r-sz%C3%ADnj%C3%A1tsz%C3%B3-k%C3%B6r/318740068152372?fref=ts
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http://bolyait.ro/blog/2013/08/27/jatek-es-tudomany-
interdiszciplinaris-konferencia/ 

3. Felhívás a transindex.ro-n: http://eletmod.transindex.ro/?hir=19259
4. Felhívás: http://kutatok.net/2013/10/16/egyetem-tudomany-jatek-

es-tudomany-interdiszciplinaris-konferencia/ 
5. Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/180621412125072/?ref=22 
 

Esemény utáni megjelenések: 
1. Képek a Bolyai Társaság facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595624300494909.1
073741827.233642353359774&type=3 
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