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Székesfehérvárott királlyá ko-
ronázták II. Ulászlót.

Meghalt Rotterdami Erasmus 
németalföldi humanista tu-
dós, Ágoston-rendi szerzetes, 
filozófus, teológus.

Megszületett George 
Eastman, a Kodak atyja, aki 
lehetővé tette a fényképezést 
az átlagemberek számára.

Megszületett Gizella osztrák 
főhercegnő, magyar és cseh 
királyi hercegnő.

Megszületett Amadeo 
Modigliani olasz festő, ikon-
szerű, lírai hangvételű női ak-
tok és arcképek festője.

Megszületett Pablo Neruda 
Nobel-díjas chilei költő.

Megszületett Andrew Newell 
Wyeth amerikai realista festő. 
Legismertebb művének címe: 
Christina világa.

Megszületett Gellér Sándor 
labdarúgó, az Aranycsapat 
cserekapusa, aki játszott a 
londoni 6–3-as mérkőzésen.

Megszületett Margitai Ági 
Kossuth-díjas és Jászai Mari-
díjas színművésznő, érdemes 
és kiváló művész.

A német Luftwaffe először 
bombázta Moszkvát.

Megszületett Orbán György 
Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-
díjas zeneszerző.

Megszületett Sass Sylvia 
szoprán opera-énekesnő.

Elvis Presley aláírta az első 
lemezszerződését a Sun 
Records-szal és abbahagyta a 
teherautó-sofőrséget.

Először lépett színpadra a 
Rolling Stones.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A Magyar Tudományos Aka-
démia a székelyek honos 
népcsoporttá nyilvánításá-

ra irányuló anyaországi választó-
polgári kezdeményezés kapcsán 
tegnap azt közölte, a székely-
ség a magyar nemzet részének 
tekintendő. A tudományos köz-
testület eljuttatta a Krónikának 
az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Kisebbségkutató 
Intézetének a témában tavaly de-
cemberben készített állásfoglalá-
sa teljes változatát.

Mint ismeretes, a budapes-
ti Nemzeti Választási Bizott-
ság (NVB) július 5-ei ülésén 
elfogadta a székelyek honos 
népcsoporttá nyilvánítására irá-
nyuló választópolgári kezdemé-
nyezésre összegyűlt aláírások 
ellenőrzéséről szóló jelentést; 
a kezdeményezést 1022-en tá-
mogatták érvényesen. A honos 
népcsoporttá nyilvánításról az 
Országgyűlés dönt.

Az MTA viszont leszögezi, hogy 
álláspontja szerint a Magyaror-

szágon élő székely közösség nem 
felel meg a nemzetiségek elis-
meréséről szóló törvényi feltéte-
leknek. Az Akadémia közölte, az 
uralkodó történettudományi, ré-
gészeti, néprajzi és nyelvésze-
ti álláspontok a székelyeket az 
etnokulturális értelemben vett 
modern magyar nemzet szer-
ves részének tekintik, amelyet 
a vonatkozó szociológiai és kul-
turális antropológiai kutatások, 
esettanulmányok is megerősíte-
nek. „Egy olyan, a magyar kul-
turális nemzetből kiszakított, 
a romániai magyar kisebbség 
(nemzetrész) integráns részét ké-
pező regionális-néprajzi csoport, 
amelynek önmeghatározásában, 
különböző megnyilvánulásaiban 
az etnicitás és a regionális kul-
túra, a hagyomány meghatáro-

zó szerepet játszik” – olvasható 
az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Kisebbségkuta-
tó Intézetének állásfoglalásában. 
Az elemzés megemlíti azt is, 
hogy a 20. század elejétől kezd-
ve egyes román politikai és 
akadémiai szereplők elmagyaro-
sodott románokként tekintettek a 
székelyekre. Az Akadémia meg-
állapítja, hogy összességében a 
mai székely azonosságtudat jóval 
inkább egy olyan sajátos területi-
közösségi identitás, amely a ma-
gyar nemzet részeként, de azon 
belül jól elkülöníthetően regio-
nálisan határozza meg önmagát. 
„A magyarországi nemzetiség-
ként való hivatalos elismertetés 
objektív és törvényi feltételei te-
hát nem állnak fent” – szerepel 
a leírásban.

Jobban alszanak azok a ba-
bák, akiknél már a harmadik 
hónapban megkezdik a hozzá-
táplálást, tehát az anyatej mel-
lett szilárd táplálékot is kapnak 
– idézte az MTI a BBC honlapját. 
A JAMA Pediatrics tudományos 
lapban hétfőn megjelent tanul-
mány szerzői szerint pozitív ha-
tása van az anyára és a babára 
is, ha hat hónapnál korábban kap 
szilárd táplálékot a csecsemő: a 
kicsik kevesebb alvásproblémá-
val fognak küzdeni, és javul az 
anyák életminősége is. A jelenle-
gi hivatalos álláspont azt javasol-
ja, hogy a babák életük első hat 
hónapjában kapjanak kizárólag 
anyatejet. A londoni King’s Coll-
ege és a St. George’s University 
munkatársai kutatásukhoz 1303 

babát figyeltek meg hároméves 
korukig, két csoportra osztva. Az 
egyik csoportban a babák az első 

hat hónapon át csakis anyatejjel 
táplálkoztak, a másik csoport-
ban három hónapos kortól szilárd 

táplálékot is kaptak. A szülők ez-
után online kérdőívet töltöttek ki 
minden hónapban a baba 12 hó-
napos koráig, majd minden 3. 
hónapban hároméves koráig. A 
tanulmány szerint az anyatejet és 
szilárd táplálékot is fogyasztó ba-
bák hosszabban aludtak, ritkáb-
ban ébredtek fel és jóval kevesebb 
alvási problémával küzdöttek, 
mint azok, akiket kizárólag anya-
tejjel tápláltak hat hónapon át.

A két csoport közötti különb-
ség a hatodik hónapban érte el 
a csúcsot, amikor a hozzátáplált 
csoport babái átlagosan éjsza-
kánként negyedórával aludtak 
többet, és jóval ritkábban ébred-
tek fel – éjszakánként átlago-
san 1,74 alkalommal a kettővel 
szemben. „Mivel a babák alvása 

közvetlenül hat a szülők életmi-
nőségére, egy kis fejlődésnek is 
hatalmas előnyei lehetnek” – vé-
li Michael Perkins, a St. Georges 
University munkatársa, a tanul-
mány társszerzője. A brit állami 
egészségügyi szolgálat (NHS) és 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) jelenleg azt javasolja, hogy 
a szilárd ételekkel való ismer-
kedés a babák hat hónapos kora 
körül kezdődjön, ezek az irányvo-
nalak azonban jelenleg felülvizs-
gálat alatt vannak. Egy 2010-es 
felmérés szerint a hivatalos aján-
lás ellenére a brit anyák 75 szá-
zaléka öt hónapos kor előtt kezdi 
a hozzátáplálást, és egynegyedük 
(26 százalék) a baba gyakori éj-
szakai ébredését jelöli meg dön-
tése okaként.

Állást foglalt a Magyar Tudományos Akadémia

Tudományos: a székely is magyar

Táncoló székelyek, akiket az etnokulturális értelemben vett modern magyar nemzet szerves részének tekintenek

A hozzátáplálás kapcsán egyelőre különböző vélemények vannak
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A székelység a magyar nemzet része – szögezte 

le a Magyar Tudományos Akadémia a székelyek 

honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló anya-

országi választópolgári kezdeményezés kapcsán.

Jobb alvók azok a babák, akik korábban kapnak szilárd táplálékot?
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