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100 év - Magyarok Romániában, VII. rész 

Elérhető vált az Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének támogatásával készülő filmsorozat VII. része, 

Az "Aranykorszak" 1965-1989. A romániai kommunista diktatúra kiépítője, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1965 márciusában elhunyt. 

Utóda és politikájának folytatója Nicolae Ceaușescu, aki a szélsőséges román nacionalizmusra támaszkodva igyekezett felszámolni 

a romániai kisebbségeket, elsősorban a magyarságot. A kezdeti látszólagos engedmények után az elnyomás és nélkülözés 

legsötétebb évei következtek, amelyet a pártpropaganda mégis az "Aranykorszaknak" nevezett el…” Forrás: MTA.hu:  teljes cikk 

> 

Miran Komac és Vizi Balázs szerkesztésében megjelent a Bilaterális kisebbségvédelem: A magyar-szlovén 

kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata c. kötet 

A történelem viharai nem kímélték a szlovén-magyar határ két oldalán élő magyar és szlovén kisebbségeket. Két kisebbség, 

amelynek minden lépését, társadalmi fejlődését a határvonal korlátozták. Nem volt könnyű a nemzeti kisebbségek sorsa, de túlélték. 

A szocializmus bukásával a Mura és a Rába közötti térséget durván kettészelő, a két ország közötti falak és kerítések is eltűntek 

1992-ben, ami alapjaiban rendezte át a muravidéki magyar és a rábavidéki szlovén közösség életét is…” Forrás: MTA.hu:  teljes 

cikk > 

 

Magyarul is beszélt Zelenszkij újévi köszöntőjében 

Rendhagyó, mintegy negyedórás, modern filmes technológiával készített újévi elnöki köszöntőt láthattak az ukránok szilveszter 

éjjel. Zelenszkij a videóban hangsúlyozta, hogy az ukránok nem egyformák, hiszen megkülönbözteti őket a hivatásuk, a nyelvük, a 

politikai és a felekezeti hovatartozásuk, valamint a szociális hátterük is. Egy dolog azonban összeköt mindenkit: a család és a haza 

szeretete. Arra hívta fel az ukránok figyelmét, hogy legyenek egységesek és az ország jövőjének érdekében tanulják meg egymást 

tisztelni. Ukrajna korábbi vezetőitől eltérően, a kisebbségek nyelvén, oroszul, tatárul és magyarul is beszélt újévi köszöntőjében: 

[…] Kérdés, hogy ez a gesztus mit jelent majd az ukrán nemzetségi politikában? …” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Motivációs levél, új típusú diplomák, rektorok minősítése: avagy mi várható a felsőoktatásban 2020-ban? 

A Legfelső Tanács második olvasatban is elfogadta a 2299-es számú törvényt a felsőoktatásban történő változtatásokról. A 

módosítást 321 képviselő szavazta meg. Az egyik legjelentősebb újítás a felsőoktatási intézményekbe való felvételire vonatkozik. 

A végzősöknek ezentúl nem lesz elegendő csak a külső független teszten (ZNO) való sikeres teljesítmény. Egy motivációs levelet 

is kell csatolniuk felvételi kérelmükhöz, melyben indokolniuk kell, hogy miért döntöttek az adott egyetem és a választott szak 

mellett. Ez az újítás egyelőre nem kötelező, az egyetemek 2021-től vezethetik be igény szerint. A módosítás kimondja, hogy eltörlik 

az állami típusú diplomákat…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Hét hiányszakmát tanulhatnak az első magyar nyelvű szakképzési központ diákjai Kárpátalján 

Nemrég nyitotta meg kapuit a Nagydobronyi Szakképzési Központ. Ez az első olyan intézmény Kárpátalján, ahol a szakmákat 

magyar nyelven oktatják. A diákok a kétéves képzés felét Magyarországon töltik két oktatási intézményben, ahol modern 

technológiákat ismerhetnek meg. Az intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán magyar 

kormánytámogatással hozták létre azért, hogy segítsék a fiatalok szülőföldön való boldogulását. Sokan agrárgazdálkodást 

tanulnak…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Ülésezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

Több száz pedagógus vett részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség éves közgyűlésén, amelynek a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont december 21-én. A rendezvényt Kopasz Sára, a Beregszászi Bethlen Gábor 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2019/12/100-ev-magyarok
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2019/12/100-ev-magyarok
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2019/12/komac-vizi-bilateralis-kisebbsegvedelem
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2019/12/komac-vizi-bilateralis-kisebbsegvedelem
https://www.karpatinfo.net/belfold/magyarul-beszelt-zelenszkij-ujevi-koszontojeben-video-200034434
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/motivacios-level-uj-tipusu-diplomak-rektorok-minositese-avagy-mi-varhato-a-felsooktatasban-2020-ban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/het-hianyszakmat-tanulhatnak-az-elso-magyar-nyelvu-szakkepzesi-kozpont-diakjai-karpataljan/


Magyar Gimnázium diákja nyitotta meg Bartalis János Isten kezében című versével. Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke évértékelő beszédében tájékoztatta a pedagógusokat, hogy sajnos az ukrajnai elnökválasztás 

nem hozott érdemi változást az oktatás terén…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Helyzetkép: Magyar nyelvű oktatás Nagybakosban 

Nagybakos is ukrán többségű település számottevő magyar kisebbséggel, s bár a helyi középiskola ukrán tannyelvű, mégis folyik 

magyar nyelvű oktatás is a községben. – Iskolánknak jelenleg 279 diákja van, akiknek mintegy a harmada magyar nemzetiségű, öt 

éve pedig második idegen nyelvként, heti két órában oktatjuk a magyar nyelvet, immár az 5., a 6., a 7., a 8. és a 9. osztályban – közli 

velem Ljudmilla Stah iskolaigazgató…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Petőfi születésnapját méltatták Beregszászban  

Az 1823. január 1-jén született költő, forradalmár- és szabadságharcos Petőfi Sándor 197. születésnapi évfordulójáról emlékeztek 

meg Beregszászban.  A római katolikus ünnepi szentmisét követően Molnár János plébános megkérte az egybegyűlteket, hogy 

fáradjanak át a Petőfi-szoborhoz, és csatlakozzanak a kint lévő megemlékezőkhöz.  A rendezvény kezdetén a Szent Kereszt Kórus 

adott elő az ünnepséghez méltó éneket, majd ezt követően Csobolya József, a Rákóczi Szövetség tagja, történész köszöntötte az 

egybegyűlteket…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos középiskoláról szóló könyv bemutatója 

„A múlt a jövendő tükre” címmel jelent meg a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola képes történeti könyve, melynek 

bemutatóját december 19-én tartották az intézményben. A könyv a „Peregium” Társadalmi Szervezet jóvoltából jelent meg, 

szerkesztője Horváth Zoltán, a szervezet társelnöke, a középiskola tanára. A kiadvány leírja az intézmény 117 éves történetét, 

valamint korabeli és jelenlegi képekkel mutatja be az iskola épületét, tanári karát, sport- és kulturális életét, ünnepségeit. A könyvben 

megtalálható az iskola osztálykönyveinek, tablóképeinek egy része, valamint több pillanatkép is a diákok életéből. A rendezvény 

első részében a szerkesztő bemutatta a könyv szerkezetét, tartalmát, megírásának folyamatát…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk 

> 

Gazdagon illusztrált könyv jelent meg Ungvár Monarchia korabeli építészetéről 

Értékes, unikális kiadvány jelent meg Архітектура Ужгорода. Австро-угорська доба – Ungvár építészete az Osztrák-Magyar 

Monarchia korszakában címmel a megyeszékhelyen. A kétnyelvű – a szövegeket ukránul és magyarul közlő – könyv szerzői Oleg 

Olasin és Lina Dehtyarjova. Olasin a modernista építészet szakértője, Dehtyarjova pedig történész és tudományos kutató. Kettejük 

évek óta tartó együttműködésének eredménye a 2019 végén megjelent reprezentatív kötet, amely Ungvár 23 jellegzetes épületét 

mutatja be…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Író-olvasó találkozót tartottak Bótrágyon 

Kárpátalja egyik legnevesebb írójával, költőjével, Weinrauch Katalinnal találkozhattak azok az érdeklődők, akik ellátogattak a 

Bótrágyi Községi Könyvtárba december 20-án. Őt Tari Erika, a könyvtár vezetője köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy az 

érdeklődők élőben találkozhatnak az írónővel, közelebb kerülve így az irodalomhoz és az olvasás szeretetéhez. Az író- és költőnő 

életútját Izsák Erzsébet, a Bótrágyi Kultúrház Művészeti vezetője ismertette, majd átadta a szót a Bótrágyi Általános Iskola 

növendékeinek, akik vers- és zeneelőadással köszöntötték…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A Révész Imre Társaság hagyományos, év végi összegző tárlata Ungváron 

Ünnepélyesen megnyitották a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) hagyományos, év végi 

összegző tárlatát Ungváron. A Téli tárlat 2019 címet viselő kiállítás megnyitójára december 19-én került sor a Boksay József 

Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás a társaság tagjainak idei munkáit hivatott bemutatni, hisz immár 

hagyomány, hogy így búcsúztatják az évet és fogadják a következőt. A kiállításról Kulin Ágnes, a RIT elnöke a Kárpátaljának 

elmondta: „Olyan sokszínű az expozíció, mint amilyen sokszínű maga a társaság is…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/isten-a-jo-ugyet-nem-hagyja-el-ulesezett-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg/
https://karpataljalap.net/2019/12/23/sikerek-es-nehezsegek
https://karpataljalap.net/2020/01/01/petofi-szuletesnapjat-meltattak-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-mult-a-jovendo-tukre-konyvbemutato-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-mult-a-jovendo-tukre-konyvbemutato-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/gazdagon-illusztralt-konyv-jelent-meg-ungvar-monarchia-korabeli-epiteszeterol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/iro-olvaso-talalkozot-tartottak-botragyon/
https://karpataljalap.net/2019/12/21/mufajok-es-stilusiranyzatok-tekinteteben-szerteagazo-az-idei-kiallitas
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Gyászhír: Elhunyt Csuprik Etelka zongoraművész 

Életének 56. évében elhunyt Csuprik Etelka kárpátaljai származású zongoraművész, számos rangos nemzetközi díj kitüntetettje - 

közölték ukrán hírportálok. Csuprik Etelka generációja egyik legkiemelkedőbb zongoristája volt országában. 1964-ben magyar roma 

családban született a kárpátaljai Nagyszőlősön, sokgyermekes családban…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Kárpátaljai származású Nobel-díjasnak állítottak miniszobrot Ungváron  

A megyeszékhelyen december 18-án leplezték le a 44. mini szobrot. Ezúttal egy híres kárpátaljai származású közgazdász, Milton 

Friedman alakját öntötték bronzba. Roman Murnik szobrász alkotását Sztepan Rusznak kovács készítette el a Kominvesztbank 

kollektívájának támogatásával. A híres honfitársunknak emléket állító szobrocska a Hojdi utcában található. Milton Fridman az 

egyetlen kárpátaljai származású Nobel-díjas. Számos érdeme mellett ő volt a Marshall-terv egyik kidolgozója…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Évértékelő interjú: Berki Mariannával 

Sikeres évet zárt az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ. Évről évre növekszik a pályázók és a nyertes pályázatok 

száma, annak ellenére, hogy az Alapítvány működését az ukrán állam igyekszik megnehezíteni. Berki Marianna irodaigazgatóval 

az Alapítvány munkájáról, a szülőföldön való boldogulásról beszélgettünk…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Évértékelő interjú: Gulácsy Gézával 

Közel 39 ezer befogadott pályázat. „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2019. évi tevékenységéről adott évértékelő interjút 

lapunknak Gulácsy Géza, az Alapítvány igazgatója…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Tavasszal megkezdődik a nevickei vár tornyainak rekonstrukciója 

A helyreállító munkálatok elkezdésének tervezett időpontjáról Renata Manajlo-Prihogyko, az Ungvári Járási Állami Adminisztráció 

(URDA) helyettes vezetője tájékoztatta a sajtót december 27-én. A sajtótájékoztatóról szóló – s az URDA honlapján olvasható – 

közlemény szerint az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztés első lépéseként 2019 végére elkészült a teljes 

tervdokumentáció, valamint megjelent egy monográfia, mely a vár történetét dolgozza fel. 2020 tavaszán előreláthatóan elkezdődik 

az öregtorony tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a kisebb torony, a barbakán rekonstrukciója…” Forrás: Karpatalja.ma:  

teljes cikk > 

  

Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár: Okos tábla minden iskolába! 

Évértékelő konferenciát tartott Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár. Sajtótájékoztatón értékelte a titkárság idei munkáját és 

bemutatta a 2020-as terveket. Nyilas elmondta, hogy az idei évet sikeresen zárták, és minden kitűzött tervet megvalósítottak. Ide 

tartozik az óvodák, az iskolák és a diákotthonok felújítása és egyéb programok. Ezeket a tevékenységeket a jövő évben is folytatják. 

A titkár két újdonságról is beszámolt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Magyar szellemiségű kollégiumokat akar létrehozni az MNT több községben 

Szavazattöbbséggel elfogadták a Magyar Nemzeti Tanács jövő évi munkatervét és költségvetését. Egyebek mellett erről döntöttek 

a tanácstagok az MNT 11. rendes ülésén, amelyet hétfőn tartottak meg Szabadkán. A Magyar Nemzeti Tanács jövő évi 

munkatervéről és költségvetéséről összevonva döntöttek a tanácstagok. Hajnal Jenő azt hangsúlyozta, a magyarság kisebbségi 

önkormányzata jövőre is arra törekszik, hogy meghallgassa a közösség tagjait. A digitális átalakulás fontosságára is felhívta a 

figyelmet az MNT elnöke. Szerinte az oktatásban és más területeken is fontos feladat a digitalizáció feltételeinek megteremtése…” 

Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Ösztöndíj szerb-magyar kettős állampolgárok részére  

Az Európai Polgár Közhasznú Alapítvány „A szerb-magyar baráti kapcsolatok, az együttműködés és a demokrácia segítése, 

erősítése” címmel ösztöndíj pályázatot hirdet nagykorú szerb-magyar kettős állampolgárok számára – tájékoztatta az alapítvány 

pénteken az MTI-t. A pályázat célja a szerb-magyar gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatok megismertetése és erősítése. Ennek 

https://www.karpatinfo.net/kultura/elhunyt-csuprik-etelka-zongoramuvesz-200034367
https://karpataljalap.net/2019/12/19/karpataljai-szarmazasu-nobel-dijasnak-allitottak-miniszobrot-ungvaron
https://karpataljalap.net/2019/12/29/interju-berki-mariannaval
https://karpataljalap.net/2019/12/27/evertekelo-interju-gulacsy-gezaval
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tavasszal-megkezdodik-a-nevickei-var-tornyainak-rekonstrukcioja/
http://rtv.rs/hu/politika/okost%C3%A1bla-minden-iskol%C3%A1ba!_1080591.html
http://rtv.rs/hu/politika/magyar-szellemis%C3%A9g%C5%B1-koll%C3%A9giumokat-akar-l%C3%A9trehozni-az-mnt-t%C3%B6bb-k%C3%B6zs%C3%A9gben_1080598.html
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érdekében a nyertesek havi egy alkalommal olyan előadásokon, konferenciákon vagy szakmai műhelymunkákon fognak részt venni, 

amelyeken megismerhetik a magyar-szerb kapcsolatokat – közölték…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

Átadták a Dr. Zoran Đinđić-díjakat Újvidéken 

Átadták a Dr. Zoran Đinđić-díjakat Újvidéken azoknak a fiatal kutatóknak, akik munkájukkal hozzájárultak a tudomány 

fejlesztéséhez. Az ünnepségen díjazták továbbá a 2018/19-es tanév legjobb diplomamunkájának és mestermunkájának szerzőit, a 

legjobb fiatal kutatókat, valamint kitüntették az év egyetemistáját is. A Zoran Đinđić Alap a beérkezett felterjesztések közül az idén 

hármat díjazott. A szakmai zsűri döntése alapján a Đinđić-díj első helyezését dr. Snežana Papović, a Természettudományi-

matematikai Kar kutató munkatársa érdemelte ki…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

75 éves a Magyar Szó 

Újvidék - Idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Szó, Vajdaság egyetlen magyar nyelvű napilapja. A jubileumi 

ünnepséget az Újvidéki Színházban tartották meg. Varjú Márta, a Magyar Szó Lapikiadó Kft. főszerkesztője: Nem volt könnyű 

megélni ezt a kort. Voltak különböző időszakok, hullámhegyek, hullámvölgyek a Magyar Szó történetében, de íme, itt vagyunk…” 

Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Volt egyszer egy Járási Magyar Népszínház Topolyán  

Topolyán 1949-től 1959-ig tíz éven át működött hivatásos színház. A Járási Magyar Népszínház megalakulásának 70. évfordulója 

alkalmából szervezték meg a Vajdasági Színházmúzeum és Topolya Község Múzeumának közös tárlatát. A múzeumnak is otthont 

adó Kray kastélyban sokan voltak kíváncsiak a tárlat megnyitójára…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének évértékelő beszédje 

Évértékelő sajtóbeszélgetést tartott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közelmúltban, pontosabban december  

19-én. A rendezvényre meghívták a vajdasági magyar média minden jeles képviselőjét. Az újságírók kérdéseket intézhettek elnök 

úrhoz, a mögöttünk lévő időszakot illetően, közérdekű témákban…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

Megjelent a Magyar Tanszék Tanulmányok című folyóiratának 2019/2-es száma 

2019 utolsó napjaiban jelent meg a Tanulmányok folyóirat évi második száma. Miként az első, a második tartalma is arról 

tanúskodik, hogy az irodalom- és a nyelvtudomány hagyományos keretein túl a köztes- és a határtudományok jelenségei is teret 

kaptak a folyóiratban. A Tanulmányok 2019/2-es számának tartalma…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

Másfél millió euró az MNT-nek, 4,3 millió euró a TSC Labdarúgóklubnak 

December 23-án jelent meg a Magyar Közlöny legfrissebb száma, amelyben több, határon túli szervezet, intézmény és sportklub is 

jelentős összegeket kapott a magyar kormánytól. A Vajdasági Magyar Szövetség által alapított Bíró Károly Alapítvány…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A hétvégén rendezik meg a Vajdasági Népzenész Találkozót Kishegyesen 

A hétvégén rendezik meg a Vajdasági Népzenész Találkozót. Idén mintegy 30 vajdasági népzenész jön össze Kishegyesen. A 

szervezők külön kiemelik Árendás Péter, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének docensének 

szombati előadását, illetve Codoba Florin, erdélyi hagyományőrző prímás mesterkurzusát…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes 

cikk > 

A VMMSZ díjazottjai: Ki kapta az idei Magyar Életfa díjat, az Aranyplakettet és a Plakettet? 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idei évben is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar 

Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

 

 „Lendvai művészNők” Budapesten  

December 17-én kora este Budapesten kiállítás nyílt meg a Hegyvidék Galériában „Lendvai művészNők” címmel. A négy kiállító 

képzőművész Dancs-Roth Marika, Hojnik Cvetka, Király-Moss Suzanne és Šinko Sabina – akikben első ránézésre nem sok közös 
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http://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/75-%C3%A9ves-a-magyar-sz%C3%B3_1078125.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13784/Volt-egyszer-egy-Jarasi-Magyar-Nepszinhaz-Topolyan.html
https://szabadmagyarszo.com/2019/12/30/nem-mind-arany-ami-integrator/
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https://www.vajma.info/cikk/kultura/13781/A-VMMSZ-dijazottjai-Ki-kapta-az-idei-Magyar-Eletfa-dijat-az-Aranyplakettet-es-a-Plakettet.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

van. A megnyitón jelen volt Lendva Község polgármestere, Magyar Janez, aki köszöntőjében elmondta, nagyon büszke arra, hogy 

egy ilyen kis városka, mint Lendva ilyen gazdag kultúrával rendelkezik, és ezt a budapestiek is megismerhetik. Utána Robert Kokalj, 

Szlovénia magyarországi nagykövete köszöntötte az érdeklődőket…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Nyílt nap a lendvai kétnyelvű középiskolában  

„Iskolánk már évek óta meghatározó jelleggel van jelen a város és tágabb értelemben is a vidék társadalmi életében. Intézményünk 

szélesre tárt kapukkal áll a modern kor kihívásai elé, s várja a kétnyelvű és az egynyelvű iskolák tanulni vágyó fiataljait” – állt a 

Lendvai Kétnyelvű Középiskola szíves invitálásában a decemberi tevékenységi hét legvégén évente megrendezett nyílt napra…” 

Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

A szilveszteri köszöntőjében az ukrán elnök egy mondattal többet mondott magyarul, mint a román a miénkben 

A kedd éjfél után sugárzott beszédében Zelenszkij […] rátért a különböző nyelveket beszélőkre, köztük példaként hozva fel 

Beregszász lakóját, aki – mint magyarul mondta –, „őrzi anyanyelvét”. A egyetlen magyar nyelvű mondatot…” Forrás: 

Transzindex.ro: teljes cikk >  

A kormány felszámolja az Iliescu-féle forradalmárintézetet 

Elfogadta hétfőn a kormány azt a sürgősségi rendeletet, amellyel felszámolják az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetét. 

Az intézmény elnöke Ion Iliescu volt államfő, vezérigazgatója Gelu Voican Voiculescu, főtitkára pedig Emilian Cutean. Iliescu 

„megengedhetetlen disznóságnak" nevezte az intézet megszüntetését. A kormány indoklása szerint az 1989-es Decemberi Román 

Forradalom Intézetének tevékenysége „megalakulásától kezdve napjainkig irreleváns volt azokhoz az elköltött összegekhez képest, 

amelyeket Románia Szenátusának költségvetésén keresztül lebonyolított tranzakciók révén költöttek el az államkasszából…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ezektől a papírmunkáktól szabadítaná meg a pedagógusokat a minisztérium 

Elkészítette első jelentését az oktatási minisztérium keretében működő, úgynevezett papírmunka-felszámoló bizottság, amelynek 

feladata a pedagógusokat érintő bürokratikus terhek csökkentése az oktatási és kiértékelési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében. 

A javasolt intézkedések közé tartoznak a következők: a módszertani bizottságok felszámolása, a tantervi bizottságok jogkörének 

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

Létrehozza a kormány az önkormányzatok által régóta várt kulturális alapot 

Évtizedek óta fennálló igazságtalanság orvoslásának tartja Antal Árpád, hogy a kormány kulturális alapot hoz létre az 

önkormányzatok által fenntartott művelődési intézmények részfinanszírozására. Sepsiszentgyörgy polgármesterének javaslatát 

elfogadta a kabinet, így a kormány által felelősségvállalással elfogadott jövő évi költségvetési törvényben szerepel, hogy a személyi 

jövedelemadó 3 százalékából létrehoznak egy alapot: ebből azok az önkormányzatok hívhatnak le pénzt, melyek saját 

költségvetésből kulturális intézményeket működtetnek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Harmincéves a Népújság 

Harminc éve jelent meg a Népújság második sorozatának első lapszáma, és azóta, az előfizetők hűségének köszönhetően, 8636 

alkalommal került olvasóink asztalára Maros megye egyetlen folyamatosan megjelenő magyar nyelvű napilapja. Újságírót, 

szerkesztőt keményen próbára tevő három évtized van mögöttünk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Terra incognita: az erdélyi képzőművészet utóbbi száz évének termése Sepsiszentgyörgyön 

Az erdélyi képzőművészet utóbbi száz évének terméséből mutat be reprezentatív válogatást az a nagyszabású kiállítás, amely 

pénteken este nyílt meg a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK).A két emeletet elfoglaló, festményeket, 

szobrokat is felsorakoztató, március 6-ig látogatható gyűjteményről Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK igazgatója elmondta, az elmúlt 

száz év romániai magyar művészete stílussajátosságainak tárházát kínálja, a képzőművészeti műfajoknak majdnem mindenikét 

felöleli…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Szobrot állítottak Pajka Károlynak Búzásbesenyőben  

Vasárnap délben Búzásbesenyő központjában szobrot avattak Pajka Károlynak, az 1989. december 21-i események áldozatának. 

Pajka Károly az egykori Metalotehnica vállalat dolgozójaként több falubélivel 1989. december 21-én kora délután csatlakozott a 
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http://vilag.transindex.ro/?hir=35417&az_ukran_elnok_egy_mondattal_tobbet_mondott_magyarul_mint_a_roman_a_szilveszteri_koszontojeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120486-frissitve-a-kormany-felszamolja-az-iliescu-fele-forradalmarintezetet
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https://kronikaonline.ro/kultura/letrehozza-a-kormany-az-onkormanyzatok-altal-regota-vart-kulturalis-alapot
https://www.e-nepujsag.ro/articles/harminceves-a-nepujsag
https://kronikaonline.ro/kultura/terra-incognita-az-erdelyi-kepzomuveszet-utobbi-szaz-evenek-termese-sepsiszentgyorgyon


marosvásárhelyi tüntetőkhöz, akikkel a főtérre vonultak. Estig a téren tüntettek, szembenézve a karhatalom által kirendelt rendőri 

és katonasági sorfallal. Kevéssel kilenc óra előtt a katonák a tüntetők közé lőttek. […] Pajka Károly mellszobrát a központi kis 

parkban állították fel, nem messze a római katolikus templomtól és attól az oszloptól, amelyre korábban felkerült a falu szülöttének 

kőbe gravírozott portréja. A szobrot Barabás István búzás besenyői fiatal alkotó készítette, és az önkormányzat segítségével állították 

fel…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Petőfire emlékeztek az év első napján Marosvásárhelyen 

Mint minden évben 2002 óta, most is megszervezte az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete a Petőfi-

emlékünnepséget Marosvásárhelyen. A megemlékezés apropóján, január első napján, a Kossuth Lajos és Arany János utcák 

találkozásánál lévő kis parkban 2000 decemberében állított, egészalakos Petőfi-szobornál körülbelül százan gyűltek össze. Ábrám 

Zoltán az EMKE nevében köszöntötte a templomból, vagy az otthonaikból érkező marosvásárhelyieket, rámutatva arra, hogy a költő 

utolsó előtti éjszakáját Marosvásárhelyen töltötte…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Felújítás: Januártól bezárják a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot 

Hosszas előkészületek után, jövő évben elkezdődik a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum három évesre tervezett felújítási-

korszerűsítési munkálata, amelynek végére Székelyföld legkorszerűbb múzeumát ígérik. A sepsiszentgyörgyi közgyűjtemény a 

munkálatok ideje alatt sem szünetelteti tevékenységét, a Lábas Ház emeleti kiállítóterében szerveznek kiállításokat, 

könyvbemutatókat, kamarazene koncerteket, de a Szent György Napok ideje alatt is aktívak lesznek, mondta Varga Mihály 

múzeumigazgató. Emellett a felújítás miatti kényszerszünet jó alkalom arra is, hogy a múzeum értékes tárgyait ne raktárba vigyék, 

hanem bemutassák Magyarországon…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Könyvbemutató és interjú: Harminc év erdélyi gyermekirodalma 

Miben különbözik az erdélyi és a magyar gyermekirodalom, milyen utat járt be Erdélyben az elmúlt három évtizedben a fiatal 

korosztálynak szóló líra és próza, hogyan nevelhető olvasóvá a 21. század aprónépe? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre születtek 

válaszok Makkai Kinga Útlevél Meseországba című könyvének bemutatóján. A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai 

Főgimnázium konferenciatermében december 3-án tartott rendezvényen a szerzővel és a tanulmánykötetet megjelentető Ábel Kiadó 

ügyvezető igazgatójával, Szikszai Ildikóval Szilveszter László Szilárd magyar szakos tanár beszélgetett…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk >  

Kincsesládánk, Erdély: hadadi kastélyok, kettévált templom és bogdándi néprajzi kincsek között kalandoztunk 

A Partium erdélyi kapujaként szokták emlegetni ezt a vidéket, amely évszázadokon keresztül a hadak útja volt. Az egyik település 

nevében is őrzi a háborús időket: Hadadnak hívják. Ide és a szomszédos Bogdándra látogatott a Kincsesládánk, Erdély csapata. 

Hadadon a Wesselényiek nyomait kerestük, a szomszédos Bogdándon pedig azt a tájházat néztük meg, amely sűrítve mutatja be 

Tövishát népművészetét és a valamikori hagyományos életformához tartozó eszköztárat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >  

Évértékelő: Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke szerint nyilván vannak mindennapi gondok, de azokban az ügyekben, 

melyek a legégetőbbek, megpróbáltak az idén egy olyan rendszert kialakítani, mely útján forrásokat biztosítottak, és remélhetőleg 

előrelépések történtek most, illetve fognak az elkövetkezendő években…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >  

Interjú: Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnökével a szervezet céljairól 

A Kárpát-medencei kapcsolatrendszer kialakítása érdekében évek óta dolgozunk azon, hogy az egyes alkotók eljussanak 

egymáshoz: az anyaországiak határon túlra, a határon túliak Magyarországra, illetve más határon túli írótársakhoz, olvasókhoz – 

vallja Erős Kinga, a Magyar Írószövetség nemrég megválasztott, brassói származású elnöke, akit az Írószövetség céljairól, az 

irodalmi élet mozgásairól kérdeztünk…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Megújult a Katalin-telepi római katolikus épületegyüttes 

A munkálatokkal december közepén végeztek. A plébános tudatta, jó ideje nem végeztek átfogó felújítást az épületegyüttesen. A 

Bihar Megyei Tanács magyar vezetősége révén juttatott támogatásból azonban látványosan megújult az 1934-ben felépített Katalin-

telepi római katolikus épületegyüttes. A templom külsejében újult meg teljesen, és az épületeket körbeölelő téglakerítést is 

kijavították, helyenként újrarakták és lefestették, emellett a plébánia és a gyülekezeti ház tetejét cserélték le, valamint újították fel 

és festették újra…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >   
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HORVÁTORSZÁG 

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

 

Újévtől Horvátország veszi át az uniós elnökséget, erős programmal készülnek 

Lendületesen indítja az évet az Európai Unió következő soros elnökének tisztségében Horvátország, amelynek kormánya pénteken 

fogadta el a január 1-jén induló hat hónap részletes programját, írja az EuroNews. Andrej Plenković (a képen) horvát kormányfő 

Zágrábban tartott sajtótájékoztatóján közölte, január 7-én Párizsba utazik, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel konzultáljon, 

két nappal később Charles Michel, az Európai Tanács elnöke érkezik Zágrábba, január 10-én pedig az Európai Bizottság a horvát 

fővárosban tartja következő ülését. Az Erős Európa egy kihívásokkal teli világban jelmondatot választó horvát kormány négy fő 

témára építi soros EU-elnöki tisztségét…” Forrás: Szabadmagyarszo.com : teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Zágráb: ülésezett a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság 

Horvátország és Magyarország kapcsolatában komoly előrelépés történt az elmúlt időszakban. Ezt támasztja alá az is, hogy 2017-

ben négyévnyi kihagyás után ismét ülésezett a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság (KVB). Tavaly Budapesten tartották a 

soros ülést, ahol megállapították, hogy mindkét fél fontosnak tartja a jegyzőkönyv vállalásainak végrehajtását, az ülés óta pedig a 

bizottság társelnökei többször is találkoztak és folyamatosan egyeztettek. A múlt héten ismét összeült a KVB, ezúttal Zágráb adott 

otthont a tanácskozásnak…” Forrás: Kepesujsag.com : teljes cikk >  

Átadták a kopácsi Tangazdaságot és Ifjúsági Központot 

Befejeződött a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) által megvásárolt kopácsi ingatlan felújítása és képzési 

központtá való alakítása, és csütörtökön sor került a létesítmény ünnepélyes átadására is. Az átadót a laskói általános iskola 

tanulóinak összeállítása és Csapó Alex hegedűjátéka tette ünnepélyesebbé…” Forrás: Kepesujsag.com : teljes cikk >   

Könyvbemutató és adventi hangverseny 

December 12-én, csütörtökön az eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem  bölcsészkarának a dísztermében bemutatták dr. sc. 

Božić Bogović Dubravka és Lovas Eldina Dél-Baranya református hitvallású lakossága 1750-1850 között című könyvét, december 

15-én pedig a Népkörben adventi hangversenyre került sor…” Forrás: Kepesujsag.com : teljes cikk >   

Az Előértékelő Bizottság 22 pályázót javasolt ösztöndíjra 

A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács Előértékelő Bizottsága Csapó Nándor elnökletével december 16-án bírálta el a 

horvátországi felsőoktatási intézményekben tanuló magyar hallgatók pályázatait. Molnár Munk Mónika, a HMDK 

ösztöndíjreferense lapunknak nyilatkozva elmondta, az Előértékelő Bizottság 22 pályázatot részesített kedvező elbírálásban, 14 

alap-, 6 mester- és 2 doktori képzésben részt vevő hallgatót javasolt az ösztöndíjra…” Forrás: Kepesujsag.com : teljes cikk >   

Pálinkás Diana a kórógyi iskola új igazgatója 

A jövő év elejétől új igazgatója lesz a Kórógyi Általános Iskolának. A nyugdíjba vonuló Kell Rózsikát ügyvivő igazgatóként 

Pálinkás Diana váltja majd az iskola élén. A Kórógyi Általános Iskola az egyetlen magyar tannyelvű iskola Vukovár-Szerém 

megyében, ezért nemzetpolitikai szempontból is kiemelten fontos…” Forrás: Kepesujsag.com : teljes cikk >   

 

Egyre több a külföldi munkavállaló 

Idén november végén 78,4 ezer külföldi dolgozott Szlovákiában. Ez a szám az egy hónappal korábbi adatokhoz képest 1,4 ezerrel 

több, a külföldi munkavállalók száma év közben 11,8 ezerrel nőtt, s az utóbbi hónapokban is növekvő tendenciát mutat. […] A 

legnagyobb arányban továbbra is az ukránok képviseltetik magukat a Szlovákiában dolgozó külföldiek közül. Múlt hónapban a 

számuk 887 személlyel gyarapodott, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy csaknem 22,8 ezer ukrán állampolgár talált itt 

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

Szlovákia lakossága egyértelműen európárti 

Még soha nem volt ilyen magas az euró támogatottsága a szlovák lakosság körében és általában az eurózónában – derült ki az 

Eurobarometer felméréséből. A felmérés szerint az európaiak 76%-a, a szlovákiai lakosságnak pedig 81%-a véli úgy, hogy a közös 

pénz hasznos az EU számára. Az euró 2002-es bevezetése óta ez a legmagasabb érték…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

https://szabadmagyarszo.com/2019/12/27/ujevtol-horvatorszag-veszi-at-az-unios-elnokseget-eros-programmal-keszulnek/
https://kepesujsag.com/gordan-grlic-radman-eroteljes-europa-a-celja-a-horvat-eu-elnoksegnek/
https://kepesujsag.com/magyarorszag-komoly-partnerre-talalt-horvatorszagban-a-kisebbsegi-jogok-ervenyesitese-teren/
https://kepesujsag.com/unnepelyes-keretek-kozott-atadtak-a-kopacsi-tangazdasagot-es-ifjusagi-kozpontot/
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https://kepesujsag.com/palinkas-diana-a-korogyi-iskola-uj-igazgatoja/
https://felvidek.ma/2019/12/egyre-tobb-a-kulfoldi-munkavallalo/
https://ujszo.com/kozelet/szlovakia-lakossaga-egyertelmuen-europarti


Mint eső után a gomba, úgy szaporodnak Szlovákiában a pártok 

Szlovákiában összesen 160 nyilvántartott politikai párt létezik, ebből 94 megszűnés alatt áll. A politikai pártok és mozgalmak 

nyilvántartását a szlovák Belügyminisztérium közigazgatási szekciója biztosítja. A regisztrált politikai pártok többségének a 

székhelye Pozsonyban van. A jegyzékben megtalálhatók regionális irányultságú pártok, de olyan parlamenten kívüli sokéves 

hagyományokkal rendelkező párt is, mint a kommunista KSS, melyet 1992-ben jegyeztek be, s nem indul a jövő évi parlamenti 

választásokon. A politikai pártok és mozgalmak listáján szerepelnek a kisebbségeket, vagy épp a gyengébb nemet képviselő pártok 

is. Az Aktívne ženy – OS Slovenska, valamint az Aliancia demokratických žien meg szűnőfélben van. A romákat képviselő pártok 

közül egyedül a Rómska iniciatíva Slovenska aktív…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Magyar nyelvű tájékoztató a választásokról 

Idegen nyelven is megtalálják a választópolgárok a választással kapcsolatos információkat a belügyminisztérium honlapján. A tárca 

több nyelven is közzétette a tudnivalókat. A szavazók a szlovák mellett magyarul, ukránul, ruszinul, roma nyelven és németül is 

elolvashatják a weboldalon a voksolással kapcsolatos információkat. Ugyanezeken a nyelveken további információkat is 

közzétettek, például a szavazóhelyiség kijelöléséről is. […] A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 

02. 29, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A törvénykezési szünetben jelentkezik a Híd az életbevágó kisebbségi javaslatokkal 

Mivel a törvénygyár két hónappal a választások előtt immár leállt, rendkívül meglepő, hogy a sok magyar taggal is rendelkező Híd 

párt most jelentkezik a nemzeti kisebbségek sorsát alapvetően meghatározó két törvényjavaslattal. Közvetlenül karácsony ünnepe 

előtt arról számoltunk be, hogy egy új közművelődési intézetről szóló törvényjavaslatot kezdeményez a Híd párt, december 27-én 

pedig az Új Szó szlovákiai magyar nyelvű napilap számolt be arról, hogy a 2016 óta kormányon lévő vegyespárt – megbízottján 

keresztül – nemzetiségi kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot szeretne a kormány elé terjeszteni…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Interjú: Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével 

A Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke értékelte a felvidéki magyar 

oktatásügy jelenlegi helyzetét, a 2019-es esztendő sarkalatos pontjait, valamint kitekintett az előttünk álló feladatokra is.  […] Az 

oktatásügyben is érezhettük, hogy a törvényhozás a választások előtti utolsó évben gyorsított ütemben dolgozott…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Évértékelő: 2019-ben is programokban gazdag évet zárt a Pázmaneum Társulás 

A hagyományos rendezvényeik mellett sikerült bekapcsolódni több nemzetközi és anyaországi rendezvénybe, illetve 

együttműködési szerződést is kötöttek a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvánnyal…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Nevet változtat a SJE GTK 

A Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa 2019. december 9-i ülésén elfogadta a SJE Gazdaságtudományi Kara nevének 

megváltoztatását. 2020. január 1-jei hatállyal a kar neve magyarul Gazdaságtudományi és Informatikai Kar lesz, amelyet a Kar 

Alapszabályzatában a Kar Akadémiai Szenátusa rögzíti majd. A komáromi egyetem gazdaságtudományi karán eddig sem csupán 

gazdaságtudományi képzés folyt. Az alapképzésben csaknem ugyanannyi hallgató iratkozott alkalmazott informatika tanulmányi 

programra, mint a gazdaságtudományi programokra…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Emléktúra a Szent László hadosztály nyomában 

Immár második alkalommal kezdtek menetelésbe az Ipoly és Garam térségi harcokban, 1944 decemberében elesett magyar katonák 

emlékére szervezett, a Magyar Királyi Szent László hadosztályról elnevezett emléktúra résztvevői. December 27-én pénteken indult 

útnak a 60-70 fős, katonai hagyományőrzőkből álló csapat. Az emléktúra szervezői – az oroszkai Military Historical Museum baráti 

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

Tallós Procházka István emlékkiállítás Somorján 

Tallós Prohászka István halálának 45. évfordulója alkalmából rendeztek kiállítást a művész eddig soha nem látott képeiből 

Somorján. Az eseményen ott volt a Múzsa stábja is…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 
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DIASZPÓRA  

Magyar karácsonyok Észak-Németországban 

Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói szolgálat karácsony közeledtével minden gyülekezetben 

megemlékezett arról, hogy mit is ünnepel a keresztyénség ezen az ünnepen. Minden évben nagy igényt mutatnak az észak-

németországi közösségek arra, hogy magyar karácsonyt ünnepelhessenek. A karácsonyi énekek, igehirdetés mellett nem 

maradhatott el a betlehemezés, illetve gyermek műsor sem…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >   

Karácsonyi műsor Seattleben 

A műsort a Seattle-i Magyar Iskola diákjai nyitották meg, melyben Bede Tekla, Donászy Magda Kívánságlista című versét szavalta, 

a kezdő néptánccsoport „Megy a takács…” címmel gyermekjátékokkal és moldvai táncokkal lépett színpadra. A moldvai táncokhoz 

Carlile-Kovács Virág és Sapora Otto, a Forgatós néptáncegyüttes furulyásai, valamint Carlile-Kovács Christhopher kobzán nyújtott 

zenei aláfestést. A magyar iskola tini csoportja Weöres Sándor Szép a fenyő című versét szavalta és a műsorból természetesen a 

legkisebbek sem maradhattak ki…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >  

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Adventi koncertje Londonban 

Ahogy a tavalyi év áprilisában, idén is nagy tetszést aratott a hallgatóság körében a magyar népzene és a régizene két nagykövete: 

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit adventi koncertje. Ez alkalommal azért jött zenélni hozzánk Márta és Judit, hogy a “..gyönyörű 

népi dallamok és kódexek mélyéről merítsünk erőt az adventi készülődéshez.” – olvashattuk az esemény szervezőjének, a londoni 

Szent István Háznak ismertetőjében. Az ’54-ben alakult Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesületének nyugat-Londonban 

található ’új’ központja már több, mint 10 éve működik és várja programjaira honfitársainkat vallási hovatartozástól függetlenül…” 

Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Diaszpóra Iskolatábor Seattle mellett 

2019. november 27 és december 1 között immáron második alkalommal tartottak Washington államban magyar diaszpóra 

iskolatábort a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Seattle-i Magyar Iskola támogatásával. A Seattle melletti Vashon Island-en 

összesen 24 gyermek és 9 tanár táborozott 5 napon keresztül. A diákok idén nem csak Seattle környékéről érkeztek, hanem 

Portlandből és Spokane-ből is. A tanári kar nagy részét lelkes szülők alkották, akik munkáját két KCSP ösztöndíjas segítsége 

egészítette ki…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Összeállította: Bóna László 
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