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Amerikai Magyar Tanáregyesület felhívása: Kulturális keresztutak
20 c. konferenciára
Az Amerikai Magyar Tanáregyesület évente megrendezi konferenciáját a magyar kultúra, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet,
szépművészet, zene és más kapcsolódó tudományokból. 45. éves konferenciáját a Pécsi Tudományegyetemen tartja meg, Kulturális
keresztutak címmel. Az előadások nyelve főként angol, de örömmel fogadunk magyar nyelvű előadásokat is. Szeretettel várunk
konferenciánkra minden kollegát, érdeklődőt. Akik a fenti témához kapcsolódva a jelzett területek bármelyikéről előadást
szeretnének tartani, kérjük, hogy szándékukat 2019. február 15-ig adják…” Forrás: Ahea.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbiának harminc évre lesz szüksége, hogy utolérje Magyarországot
Tavaly, vagyis 2019-ben Szerbiában mintegy négy százalékos volt a gazdasági növekedés: az ország harminc év alatt érheti utol
Magyarországot és a hozzá hasonló szinten levő közép- és kelet-európai országokat – mondta Milojko Arsić, a Belgrádi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának tanára. „Ennek feltétele, hogy folyamatosan magas, akár öt százalékos gazdasági növekedést
valósítsunk meg. Ez derűlátó forgatókönyv, mivel kevés országnak sikerült több évtizeden át ilyen arányú fejlődést elérnie…”
Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

A dél-bácskai razzia 78. évfordulójára emlékeztek Óbecsén
Igor Mirović tartományi kormányfő ma részt vett Óbecsén az 1942. január 4-e és 29-e között végrehajtott razzia 78. évfordulójára
emlékező központi ünnepségen. A több mint 4000 szerb, zsidó és roma áldozatra való emlékezés jegyében Irinej bácskai püspök
szolgálatot misét. „Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk egy szörnyű időszak ártatlan áldozataira, amelyben a gyűlölködés
erősebb volt a szeretetnél, a kegyetlenség az emberségnél és a kizárólagosság az együttérzésnél. Azokra az emberekre, nőkre,
gyerekekre és idősekre emlékezünk, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy szerbek, zsidók vagy romák voltak. Hogy más vallásúak
voltak, vagy más nyelven beszéltek” – mondta Igor Mirović…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Két új alapképzés az MTTK-n
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a következő tanévben két új alapképzést indít. Ennek kapcsán hétfőn
sajtótájékoztatót tartottak. Dr. Námesztovszki Zsolt, az intézmény pénzügyi és fejlesztési dékán helyettese elmondta, hogy jövő
októbertől az okleveles tanító és óvodapedagógus szak mellett elindul az okleveles kommunikátor- és az okleveles nevelő-képzés…”
Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Beszélgetés A hatalom(nélküliség) horizontja c. tanulmánykötet Híd-díjjal kitüntetett szerzőjével
Sikeres évet zár dr. Losoncz Alpár temerini születésű egyetemi tanár, aki az esztendő utolsó hónapjában átvette a rangos elismerést,
a Híd Irodalmi Díjat. Losoncz Alpárnak különböző jugoszláviai, később szerbiai, magyarországi és nemzetközi folyóiratokban és
szaklapokban több száz tanulmánya, értekezése, kritikája és recenziója jelent meg. A nevéhez 16 tudományos monográfia (ebből
hat társszerzős munka) kötődik […] tudományos munkái mellett a mai napig rendszeresen jelennek meg publicisztikái különböző
újságokban és híroldalakon. Az Újvidéki Rádió Szempont című műsorának állandó jegyzetírója…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Interjú: Tóth Vilmos magyarkanizsai építész a Magyar Művészeti Akadémia díjazottja
Nem régiben a Magyar Művészeti Akadémia építészeti díját vehette át Budapesten. Negyven év munkáját ismerték el ezzel, de
amellett, hogy meghatotta és jóleső érzéssel töltötte el a díj, legalább ugyanannyit jelent neki, hogy az általa tervezett épületek szép
állapotban, körbeölelve minket, itt vannak, virulnak és bennük eredményes munka folyik…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Kishegyesen megtartották a Vajdasági Népzenész Találkozót
Vasárnap ért véget a hetedik Vajdasági Népzenész Találkozó, amelynek ez alkalommal a kishegyesi Kátai Vendégház biztosított
helyszínt. A háromnapos rendezvénynek csaknem harminc résztvevője volt számos vajdasági településről, valamint az
anyaországból is. Az idén három neves előadó érkezett a népzenei találkozóra – mondta el lapunknak Juhász Gábor, az esemény fő
szervezője. A találkozó teljes mértékben önszerveződésként indult útjára, majd szárnyai alá vette a Juhászok Civil Szervezet…”
Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Az USA-nak nem tetszik, hogy kínaiak építenék az új atomreaktorokat Cernavodán
Megtorpanhat a cernavodai atomerőmű bővítésének folyamata, miután Washington egyre nyilvánvalóbban aggódik amiatt, hogy
egy kínai állami tulajdonú vállalat építené a két új reaktort. A szakértő szerint az új bukaresti kormány várhatóan a halasztgatás
politikáját választja az ügyben…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot több helységnévtáblán
Több helységnévtáblán is fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot Udvarhelyszéken vasárnapra virradóra. Az egyik érintett
település vezetője szerint egyértelműen etnikai indíttatású rongálás történt. A Makfalva községhez tartozó Hármasfalu bejáratánál
is fekete festékszóróval festették le ismeretlenek a település magyar nyelvű megnevezését. Az elkövetők Székelyudvarhelyen,
Máréfalván és Székelyszentléleken is befestették a helységnévtáblák egy részét […] Eközben a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
a térfigyelő kamerák felvételei alapján arra a következtetésre jutott, hogy az elkövetők Bákó megyei rendszámú autóval érkeztek…”
Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Helyzetkép: A gödei szórvány magyarok
Ha az erdélyi szórványmagyarságról esik szó, általában a mezőségiek vagy a dél-erdélyiek jönnek szóba, holott nem messze a
tömbmagyarságban élőktől, a Felső-Maros menti hegyi falvakban is élnek szórványközösségek, amelyek megmaradtak magyarnak,
és nem adják fel nemzetiségüket, hitüket. Gödemesterházán Nagy Zsolt alpolgármester három helybéli magyar embert hívott meg,
akik sorsukról, családjukról, lehetőségeikről beszéltek. […] A gödei iskolában a hatvanas-hetvenes években két összevont magyar
elemi osztály volt, két tanítónővel. Aztán maradt egy tanítónő, s végül annyira lecsökkent a gyermeklétszám, hogy 2013-ban
megszűnt a magyar oktatás. Az óvoda sem működik. Körülbelül tíz magyar vagy vegyes házasságból származó gyermek van a
faluban, egyesek magyar iskolába járnak, a tíz kilométerre levő Maroshévízre, mások a gödei román iskolában tanulnak. …” Forrás:
E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Milliókat költ Csíkszereda az oktatás infrastruktúrájának fejlesztésére
Az elmúlt napokban írt alá finanszírozási szerződést 4,25 millió lej érdekében Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere
a csíkszeredai Micimackó óvoda bővítésére és felújítására, illetve a Kós Károly Szakközépiskola műhelycsarnoka építésének
folytatására. A két projekt összértéke 9,05 millió lej, így az EU-s támogatáson túl a város közel 4,8 millió lejjel járul hozzá a
munkákhoz. […] A Micimackó óvoda a rendszeres túljelentkezés miatt szorul bővítésre, a kor elvárásainak tükrében pedig
felújításra. A helyi költségvetést ennél sokkal inkább megterheli a Kós Károly Szakközépiskola tanműhelyeinek befejezése…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Mérleget vont a Bekecs néptáncegyüttes
Hagyományos decemberi évzáró gálaműsor keretében mondott búcsút 2019-nek a Bekecs Néptáncegyüttes. Ez az alkalom
lehetőséget nyújtott a hazai közönségnek, valamint a nyárádmenti néptáncos gyerekek szüleinek, hogy megtekintsék az együttes
éves tevékenységét, eredményeit…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Lubyová szerint jövőre lesz elég óvodai férőhely
Nem lesz jelentős kapacitási probléma az óvodákban 2021-ben, amikor bevezetik az ötéves gyerekek kötelező óvodai nevelését.
Addig elvégzik az uniós alapokból finanszírozott óvodabővítést, és további lehetőség a szomszédos településekről történő ingázás
is – mondta Martina Lubyová (SNS) oktatási miniszter a TASR hírügynökségnek adott interjúban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

Felvidéki magyarokat is kitüntettek Szlovákia megalakulásának 27. évfordulóján
Szlovákia megalakulásának 27. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adományozott Zuzana Čaputová államfő. A húsz
díjazott között két felvidéki magyar személyiséget is kitüntettek a ma délután tartott ünnepség keretében. Az ünnepélyes ceremónián
jelen volt Peter Pellegini kormányfő és Andrej Danko házelnök is. […] A Pribina-kereszt I. fokozatában részesült Kubička Kucsera
Klára sok évtizeden keresztül szervezett és rendezett kiállításokat. A felvidéki magyar képzőművészet egyik motorjaként számos
könyv, kiadvány és katalógus kiadása fűződik a nevéhez. Ľudovít Štúr-érdemrend II. fokozatát kapta Soós Tibor, a komáromi
kajakosok edzője, aki számos világversenyre és olimpiára készített fel sportolókat. …” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk
2>

Növekedhetett a magyar óvodások száma Szlovákiában
Az Oktatási Minisztérium illetékes háttérintézménye (CVTI SR) december végén tette közzé a 2019/2020-as tanév hivatalos
statisztikai adatait. A 2018/2019-es tanévben összesen 9006 kisgyermek járt magyar tannyelvű osztályba (csoportba). Az
iskolahálózatban eközben 271 önálló, magyar és 73 közös igazgatású, szlovák-magyar óvoda volt található. Fodor Attila, a
Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának számításai szerint a 2019/2020-as tanévben a magyar tannyelvű osztályba (csoportba)
járó kisgyermekek száma 9339 főre emelkedett - az előző tanévhez képest a növekedés 333 fő (3,7%)…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk
>

Elindult a Pozsonyi podcast
A Denník N online felülete magyar nyelvű tartalommal bővült, mégpedig egy beszélgetéssorozattal, melynek moderátorai Krekovič
Beck Tímea és Szalay Zoltán. A podcast első részében Németh Ilona Munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgettek, aki Simon
Attila történésszel együtt Zuzana Čaputová köztársasági elnök tanácsadója a magyar nemzetiséget is érintő kérdésekben. Azt is
elmondta, hogy főleg kulturális és közéleti témákat terveznek, szeretnének bemutatni olyan embereket is, akik ritkábban kapnak
teret a hagyományos médiumokban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A magyar kormánytámogatást iskolákra és templomokra költi a református egyház
Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspök helyettese kérdésünkre elmondta, az 5 214 000 eurónak
megfelelő magyarországi közpénzt az egyház tulajdonában lévő iskolák, parókiaépületek és műemléktemplomok felújítására
fordítják. Az egyházi intézmény nem pályázat útján jut a forrásokhoz, hanem közvetlen kérvényt juttatnak el a magyar
kormányhoz…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Érsekújvár elutasította a török ajándékot
Egy Koránból vett idézettel díszített török kút állt volna az érsekújvári Majzon téren. A kutat a török nagykövetség ajándékozta
volna a városnak a szlovák–török barátság jelképeként, ám a testület elutasította a javaslatot. Egyetlen képviselő sem szavazta meg
a legutóbbi önkormányzati ülésen azt a javaslatot, hogy a város elfogadja a török nagykövetség ajándékát. A diplomáciai látogatás
során felmerült, hogy háromszáz év múltán ilyen módon kérnének bocsánatot a török elnyomásért. A tizenhetedik században
mintegy huszonkét évig török fennhatóság alatt volt Érsekújvár…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Történelmi monográfiát jelentetett meg Nagykapos önkormányzata
550 oldalas, kétnyelvű történelmi monográfiát jelentetett meg a nagymihályi járásbeli Nagykapos önkormányzata a város első írásos
említésének 805. évfordulója alkalmából – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Štefan Töviš, a városi művelődési központ
igazgatója. Töviš elmondta, a szlovák és magyar nyelven megjelent monográfiát Kónya Péter történész és csapata állította össze…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Ifjúsági közösségépítő tréninget szervezett a Csemadok
Nagymegyer. Add tovább a lángot! címmel rendezte meg ifjúsági közösségépítő táborát a Csemadok. A háromnapos találkozót a
magyar kormány támogatásával szervezték meg Nagymegyeren. A rendezvény ötletgazdája Pap Boglárka a Petőfi Program
ösztöndíjasaként több mint egy éve tevékenykedik a Csemadok-központban Pozsonyban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Pasztorális központ épült Királyhelmecen
Királyhelmecen megáldották és átadták rendeltetésének a Keresztény Központot, amely nemcsak a bodrogközi és Ung-vidéki görög
katolikusoknak nyújt majd lehetőséget találkozásra, előadások, előadássorozatok, konferenciák és egyéb rendezvények
megtartására. A magyar kormány támogatásával megépült pasztorális központ a helyiek önbecsülését is erősíti…” Forrás: Ma7.sk
teljes cikk >

30 évnyi válogatás a szlovákiai magyar képzőművészetből
A kiállítás 30 éves múltat ölel fel, s mindazon alkotók műveivel találhatjuk szemben magunkat, akik a 30 év alatt szerepet játszottak
a szlovákiai magyar képzőművészet folytonos változásában. Több mint 60 művész alkotását csodálhatjuk meg a dunaszerdahelyi
Csallóközi Múzeum kiállítótermének falain. Olyan alkotók művei is szerepelnek a kiállításon, akik már sajnos nem lehetnek az élők
sorában, ezért az ő nevük örökre emlékként él a társaság tagjai szívében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ukrajna-szakértő: jelentős hatást keltett az ukrán elnök újévi beszéde
Jelentős hatást keltett Volodimir Zelenszkij ukrán államfő első újévi beszéde, amelybe magyar és orosz szavakat is beleszőtt, és a
nép egységéről beszélt - mondta Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő szombaton az M1 aktuális csatornán. Ismertetése szerint Volodimir
Zelenszkij arra emlékeztetett, hogy elődei újévi beszédeikben a GDP növekedését hangsúlyozták, ezzel szemben ő arról akar
beszélni, hogy az országban élő összes polgár tagja Ukrajnának, a népnek, amely Ukrajnát alkotja. Emlékeztetett: a Zelenszkijt
megelőző időszakban a kormány álláspontja az volt, hogy ki kell emelni a megkülönböztető jegyeket, harcolni kell, nemcsak a
fronton, hanem a hétköznapokban is. Ezzel szemben az új elnök egy olyan egységről beszélt, amelyben az embereknek nem kell
egyformáknak lenniük, és nem kell, hogy egyformán gondolkodjanak…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Ukrajna megkezdte az orosz gáz új szerződés szerinti szállítását Európába
Ukrajna szerdától már az európai szabályok szerint, az orosz féllel megkötött új tranzit megállapodás alapján szállította a gázt
Európába, a rendszer zavartalanul működik – közölte az ukrán gázszállító rendszert üzemeltető, újonnan létrehozott vállalat, az
OHTSZU sajtószolgálata. Az ukrán és az orosz gázvállalat december 30-án Bécsben írt alá öt évre szóló gáz tranzit szerződést,
amely a megállapodás értelmében tíz évre meghosszabbítható. A 2009-ben kötött ukrán-orosz tranzitszerződés december 31-vel
hatályát vesztette…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Mégsem lesz Homoki kistérség?
Miért nem szerepel a Homoki kistérség a Kárpátaljai Egyesült Területi Közösségek távlati tervében? – erről volt szó az Ungvári
Sajtóklubban január 2-án. Aki figyelemmel követi a települések önkéntes egyesülésének menetét, az nyilván emlékszik, hogy a
Homok központú társulás megalakulását közel négy éven át gátolták. Majd az államfőválasztás utózöngéjeként a megyei vezetésben
bekövetkezett személyi változások után a Kárpátaljai Megyei Tanács szeptember 26-án jóváhagyta A kárpátaljai egyesült területi
közösségek távlati tervét. Kárpátalja Ukrajna egyetlen olyan megyéje volt, ahol ezt addig még nem fogadták el. Akkor a tervbe a
Homoki kistérség is bekerült. Röviddel ezután Ukrajna-szerte kiírták a helyhatósági választásokat, amelyek december 22-én a
Homoki kistérségbe egyesülő településeken is lezajlottak. Nos, úgy tűnt, minden a törvényes keretek között zajlik…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

Dmitro Kuleba: A magyarok felejtsék el, hogy valaha is úgy lesz, mint az oktatási törvény elfogadása előtt volt
Meggyőződésem, hogy magyar partnereink a normális kapcsolatokban érdekeltek Ukrajnával, ahogy mi is érdekeltek vagyunk
ebben, de tudomásul kell venniük: már nem lesz úgy, mint az oktatási törvény elfogadása előtt volt, nem lesz visszatérés a múltba
– jelentette ki Dmitro Kuleba, európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes csütörtökön az InterfaxUkraine hírügynökségnek adott interjújában. […] Dmitro Kuleba szerint azonban van egy mozzanat, nevezetesen az, hogy az idei
a magyarok számára „Trianon éve”, azaz a magyar nép és a magyar állam számára nemzeti tragédiát jelentő trianoni békeszerződés
századik évfordulója. „Megértem, hogy ennek tükrében a magyar partnereknek nehéz lesz konstruktivitást mutatniuk a határon túli
magyarokkal kapcsolatos kérdések megoldását illetően” – mondta. Éppen ezért – fűzte hozzá – 2020 nem a legjobb év a konstruktív
megállapodások elérésére…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

ZNO–2019: kárpátaljai eredmények matematikából
A 2018/2019-es tanév végén a 11. osztályok végzőseinek három tantárgyból kellett külső független tesztelés formájában érettségi
vizsgát tenni. Az ukrán nyelv és irodalom minden érettségiző számára kötelező volt. A második vizsgatárgy szabadon választható
annak függvényében, hogy a felvételiző milyen szakirányban szeretné folytatni tanulmányait. Akik reál szakirányt választanak,
matematikából, a humán szakirány mellett döntők esetében Ukrajna történetéből kellett külső független vizsgatesztet tenni. 2021től az ukrán nyelv mellett matematikából is kötelező lesz ZNO formájában érettségi vizsgát tenni. […] A matematika független
tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között. A kijevi vizsgázók 10,73%-a nem érte el

az alsó ponthatárt, így az országban matematikából ők teljesítettek a legeredményesebben. A legnagyobb arányban Kárpátalján
(22,07%), illetve Kirovograd megyében (24,97%) nem teljesítették a matematika független tesztvizsgát…” Forrás: Karpatalja.ma:
teljes cikk >

Téli hangulat címmel nyílt tárlat Ungváron
Január 3-án, pénteken Téli hangulat címmel nyílt kiállítás Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeum termében. A tárlaton
Kárpátalja különböző településein élő 10 művész több mint 40 alkotását mutatják be. Többek között Anton Szekeres, Ivan Kindrat,
Arkagyij Muhomegyanov, Miroszlav Holjanics, Ljudmila Kurta-Sztehun, Veronika Boronnyikova, Marina Csopej festményeit
csodálhatják meg a látogatók…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének közleménye a horvátországi elnökválasztással
kapcsolatban
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) közleményben fordul a Horvátországban élő magyarsághoz a
horvátországi köztársasági elnökválasztás második fordulójával kapcsolatban. A sajtóhoz eljuttatott, Jankovics Róbert, a HMDK
elnöke által jegyzett közleményben kiemelik: a horvátországi köztársasági elnökválasztás második fordulójában a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közössége Kolinda Grabar Kitarović eddigi köztársasági elnök újraválasztását támogatja, és ezennel felhív
minden Horvátországban élő magyart, hogy vasárnap, 2020. január 5-én menjen el szavazni és szavazatával támogassa Kolinda
Grabar Kitarovicot, aki mind értékrendjét illetően, mind az Európát sújtó problémák megoldásában képviselt álláspontjai
tekintetében közel áll a HMDK álláspontjaihoz…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Horvát elnökválasztás – Exit poll: Milanović nyert
Zoran Milanović volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje nyerte meg az elnökválasztás vasárnap tartott
második fordulóját Horvátországban a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló felmérés szerint, tudatja az MTI. Az exit
poll adatokat a Nova TV kereskedelmi csatorna az urnák zárása, este hét óra után hozta nyilvánosságra. A tízezer választó
megkérdezésén alapuló felmérés szerint Milanović a leadott voksok 53,25 százalékát, Kolinda Grabar-Kitarović leköszönő államfő,
a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje pedig a szavazatok 46,75 százalékát szerezte meg…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

