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Túl általános a pedagógusok felelősségre vonásáról rendelkező jogszabály

20

Év elejétől lépett érvénybe a törvénymódosítás, amellyel elviekben szigorították a pedagógusi munkakör előírásainak betartását.
Ám a lapunk által megszólaltatott szakértő, Ferencz S. Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke szerint a szabályozás még mindig túl
általános, nem pontosítják a pedagógusok jogait és kötelezettségeit. Így tulajdonképpen nem jelent fogódzót: a kiválóan teljesítő
munkatársakat nem motiválják, a hanyagokat, a szabályszegőket pedig továbbra sem lehet hatékonyan felelősségre vonni…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Tiltakoznak a diákok a 2020-2021-es tanév tervezett rendje ellen
A 2020-2021-es tanév rendjéről szóló rendelettervezet visszavonását kéri Monica Anisie oktatási minisztertől a Tanulók Országos
Tanácsa (CNE). A diákok többek között azt kifogásolják, hogy a következő tanévben különválasztanák a téli szünetet a félévközi
vakációtól. Szervezetük szerint ezáltal megbomlana az oktatási folyamat egyensúlya, a két szünidő közötti időszak ugyanis a jegyek
lezárásával telne, nem az elsajátított tananyag elmélyítésével…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Az RMDSZ támogatja a parlamenti választások előrehozását
Támogatja az RMDSZ, hogy előrehozzák az év végén esedékes parlamenti választásokat, de erről nem kötött megállapodást a
kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párttal (PNL) - közölte szerdán Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kulcsár Terza József: az autonómiaellenes szakszervezeti vezetők az árnyékhatalom részei
Az RMDSZ színeiben képviselői mandátumot szerzett háromszéki MPP-s politikus sajtótájékoztatón kifejtette: aggodalommal
olvasta, hogy hétfőn két román szakszervezeti vezető levélben fordult a parlament két házának elnökeihez, és elítélik a Székelyföld
területi autonómiájáról szóló törvénytervezetet benyújtó Kulcsár Terza Józsefet és Biró Zsoltot. „Aggasztó, hogy folyamatban lévő
bűnügyként beszélnek arról, hogy két képviselő benyújtotta a parlamentben az autonómia tervezetet. Elképzelhetetlen, hogy
képviselőként ne lenne jogom törvénykezdeményezéssel fordulni a parlamenthez”- nyilatkozta a háromszéki politikus…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Egyetemi felvételi: nem kötelezhetők román nyelvvizsgára a magyar végzősök
Hatott az ombudsmani hivatal figyelmeztetése: az oktatási minisztérium módosított a felvételik szabályzatán, kizárva azt a
lehetőséget, hogy az egyetemek ellenőrizzék a felsőoktatási intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi
kompetenciáját. A felvételi szabályzatot módosító miniszteri rendelet kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben – hívta fel a
figyelmünket Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke. A rendelet előzményeként az ombusmani
hivatalnak adott tavaly októberi válaszában az oktatási tárca közölte: kiküszöböli a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos
megkülönböztetésének lehetőségét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A madéfalvi vérengzésre emlékeztek
Szentmisével és ünnepi megemlékezéssel idézték fel a 256 évvel ezelőtti eseményeket Madéfalván. A szónokok leginkább a
kitartást, a helytállást és a megmaradást állították beszédeik középpontjába, felidézve a világ számtalan országába szétszóródott
bukovinai székely népcsoport és a moldvai csángók sorsát…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Változik a külhoni magyar kultúráért és oktatásért pályázat, tájékoztató körúton a BGA
2020-ban több pénzt fordít a külhoni magyarok kulturális és oktatási pályázataira a magyar kormány, egy pályázó viszont csak egy
pályázatot nyújthat be, amely több tevékenységre vonatkozhat. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató körutat szervez a
napokban Erdélyben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Helyzetkép és Interjú: Menyő, a szilágysági zsákfalu
Három évtizeddel ezelőtt, 1989 decemberében Temesvárról a tövisháti zsákfaluba, Menyőbe száműzte a kommunista hatalom Tőkés
László református lelkészt. A kerek évforduló alkalmából 2019 karácsonyának harmadnapján népes részvétel mellett templomi
ünnepség keretében emlékeztek meg a történelmi eseményekről. A rendezvény házigazdájával, Paniti-Teleky Zoltán helyi
lelkipásztorral beszélgettünk…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk >

RMDSZ-es szenátor vásárolta meg a Szatmári Friss Újságot
Idéntől új kiadója van Szatmár megye egyetlen magyar nyelvű napilapjának, a Szatmári Friss Újságnak. A ma, január 7-én 30.
születésnapját ünneplő sajtóorgánumot Turos Lóránd RMDSZ-es szenátor cége, a Friss Press Kft. vásárolta meg. „A szatmári
magyarság egyik legerősebb bástyájaként célunk továbbra is az, hogy útmutatást, kapaszkodót nyújtsunk, hogy a közösségünk
értékeinkre kellő figyelmet irányítsunk...” – fogalmazott az olvasóknak szánt üzenetében a főszerkesztő…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

III. Magyar Ifjúsági Gála Dicsőszentmártonban
Dicsőszentmárton magyar tannyelvű oktatási intézményeiben tanuló fiatalok tanulmányi eredményeit értékelték harmadik
alkalommal, és részesítették elismerésben azokat a diákokat, akik a tavalyi tanévben kimagasló eredményeket értek el a
tantárgyversenyeken, ugyanakkor elismerték a felkészítő pedagógusok kitartó és lelkiismeretes munkáját…” Forrás: E-nepujsag.ro:
teljes cikk >

Óriásberuházás készül Kolozsváron: végre saját épületet kap a Gheorghe Dima Zeneakadémia
A Gheorghe Dima Zeneakadémia az elmúlt 100 évben nem rendelkezett saját székhellyel, de az Orban-kormány tavalyi utolsó
ülésén jóváhagyott 37 millió eurós befektetés révén egy új ingatlant kap a nemzetközi hírű intézmény. A kivitelezés még a BT Aréna
költségeit is meghaladja: a beruházással az egyik legnagyobb kolozsvári középület készül el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Az országban elsőként Komáromban vezették be az ingyenes tömegközlekedést
Január elsejétől ingyenesen vehetők igénybe a komáromi városi buszok. A három vonalon közlekedő buszjáratok díjmentes
használatáról még tavaly október végén döntött a képviselő-testület. Komárom városa tömegközlekedési koncepciótervezetének azt
a változatát fogadta el a képviselő-testület, amely szerint Szlovákiában elsőként ingyenesen vehetik igénybe az utasok a
buszjáratokat. Keszegh Béla polgármester azzal érvelt a javaslat elfogadása mellett, hogy a buszok üzemeltetése közel 350 ezer
eurójába kerül a városnak, míg a jegybevételekből befolyó összeg alig éri el az üzemeltetésre fordított összeg tíz százalékát…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Április elején írják a kilencedikesek az országos központi felmérőket
Az alapiskolák kilencedikes tanulói április 1-jén és 2-án írják a Tesztelés9 országos központi felmérőt, az első napon matematikából,
szlovák nyelvből és irodalomból, valamint magyar nyelvből és irodalomból, a második napon ukrán nyelvből, valamint szlovák
nyelvből és irodalomból. A felmérőket a nyolcosztályos gimnáziumok negyedikes tanulóinak is meg kell írniuk. „A felmérő
eredménye adja az alapot a középiskolai felvételikhez” – tette közzé az oktatásügyi tárca…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Rövid elemzés: Magyar pártok plakát és internetes kampánya
Függetlenül attól, hogy a legtöbb párt már tavaly év végén elkezdte a plakátkampányt, az önmagát multietnikus pártként definiáló
Híd, valamint a magyar MKÖ januárban kezdte meg elárasztani plakátjaival a magyarlakta járásokat. […] A Transparency
International Slovensko (TIS) elemzése szerint a hivatalos választási kampány idején a Híd majdnem 40 ezer euró körüli összeget
fordított az internetes hirdetéseire, amely szinte a teljes összegért a Facebook-hirdetéseket vásárolt. Az MKÖ és a listáján induló
politikusok ugyanebben az időszakban eddig közel 9 ezer eurót költöttek a Facebook-hirdetésre. …” Forrás: Ujszo.com : teljes cikk
> teljes cikk 2 >

A Magyar Közösségi Összefogás programja: három párt kompromisszuma
A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) képviselői a komáromi Tiszti Pavilonban mutatták be választási programjukat először egy
sajtótájékoztató, majd egy kampányrendezvény keretében…” Forrás: Ujszo.com : teljes cikk >

Kezdődik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körútja
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékoztató körutat szervez felvidéki leányvállalata, a BGA Felvidék vezetőinek
közreműködésével. A találkozókon az érdeklődők megismerhetik a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjaihoz kapcsolódó, a
BGA lebonyolításában meghirdetett nyílt pályázatokat, a pályázás és az elszámolás folyamatát a NIR rendszeren keresztül…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Újra indul a mentálhigiénés szakirányú továbbképzés Léván
Szeptembertől újraindul a mentálhigiénés szakirányú továbbképzés Léván. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és a
Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség a Lévai Református Egyházközséggel közös együttműködésben hirdeti meg a
továbbképzést. Az érdeklődők március 31-ig adhatják be a jelentkezésüket. Mint már korábban beszámoltunk róla, a budapesti
intézmény a lévai egyházközség valamint a mentálhigiénés közösség 2015 márciusában írta alá az együttműködési megállapodást.
Ennek köszönhetően indult el a hiánypótló felnőttképzés a járási székhelyen…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Riport: A rimaszombati Magán Konzervatórium
A Magán Konzervatórium Rimaszombat egyik legfiatalabb középiskolája, amely akkor került a média középpontjába, amikor
Marian Kotleba akkori megyefőnök be akarta azt tiltani. A kassai alapítású iskola 2010-ben Nyustyáról került a gömöri székhelyre,
az egykori Műszaki Szakközépiskola Iskola utcai épületébe. Talán nem volt véletlen, hogy a kassai iskola annak idején Gömörben
nyitott kihelyezett tagozatot, hiszen nagyon sok tehetséges zenészdinasztia működött-működik a régióban, s alig van olyan cigány
család, amelyben ne nőttek volna fel tehetséges zenészek. Helyi zenei szakközépiskola híján ezek egy része Kassán,
Besztercebányán vagy Budapesten folytatta a tanulmányait. Így került képbe Rimaszombat, s az iskola 2015 szeptemberétől önálló
jogi személyként tevékenykedik. Az iskola igazgatónője a kezdetektől fogva Gabriela Radičová, aki örömmel mondja, hogy van
létjogosultsága az iskolának…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ukrán–magyar viszony: Ukrán nemzetegyesítés jogfosztással?
Ukrajnában a külpolitika terén is a mérlegkészítés jegyében telt az újév. Értékelt a sajtó és értékeltek a kormány részéről is. Kiderült,
hogy Magyarországot változatlanul Ukrajna egyik legfőbb ellenségének tekintik az országban, s Kijevben már azt is sejteni vélik
egyesek, hogy miért nem fog rendeződni a két ország viszonya idén. Az Ukrajinszka Prizma Külpolitikai Tanács még 2019
decemberében készített felmérést szakértők körében Ukrajna barátairól és „ellenségeiről”, illetve az ukrán külpolitika sikereiről és
kudarcairól, amelyet a Jevropejszka Pravda ismertet. Nem meglepő, hogy az ellenségek listájának élén Oroszországot találjuk (a
megkérdezettek 99%-a szavazott erre). Annál elképesztőbb lehet sokak számára, hogy a rangsorban a második helyen mindjárt
Magyarország következik (64%)…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Évértékelő: A kárpátaljai magyarság helyzete nem változott a választások után
Mozgalmas évet zárt a kárpátaljai magyarság és vele együtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Brenzovics
Lászlót, a Szövetség elnökét arra kértük, értékelje a 2019-es, választásokkal, sikeres anyaországi támogatási programokkal,
magyarellenes kampányokkal és az önkormányzati reform beindulásával jellemezhető évünket…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk >

Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata a megrongált homoki táblákkal kapcsolatban
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy az ortodox karácsony szentestéjén
ismeretlen tettesek megrongálták az ungvári járási Homok község magyar nyelvű helységnév- és településköszöntő tábláját. A
Szövetség által 2006-ban a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzati Társulással (KHÖT) közösen állított településköszöntő táblát
2015. április 20-án ismeretlen tettesek egy alkalommal már lefújták fekete festékkel – akkor helyi lakosok megtisztították. Most a
tettesek még tovább mentek – a fémlemezeket a település mindkét végén átszakították, illetve a magyar nyelvű helységnévtáblát is
megrongálták. Az UMDSZ elnöksége elítéli a barbár cselekedetet…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Játékos mentálhigiénés foglalkozások kárpátaljai magyar iskolákban
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) szervezésében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával a 2019/20-as
tanév kezdete óta zajlik a Játékos mentálhigiénés foglalkozások kárpátaljai magyar iskolákban című program. Ennek részleteiről
beszélgettünk Kurmai-Ráti Szilvia programfelelőssel…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Kezdetét vette a Genius tehetséggondozó hétvégéje
A "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány az idei tanévben már harmadik alkalommal szervez tehetséggondozó és versenyfelkészítő
hétvégét magyar nyelvből és irodalomból, valamint történelemből. A január 3-5. között megtartott eseménynek a Rákóczi Főiskola
adott otthont. A jelenlévőket Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója köszöntötte…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Lendva beadta a pályázatot az EKF 2025 címre
Lendva 2019. december 30-án benyújtotta pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2025 cím elnyerésére. Az Európai Unió
határozata alapján ugyanis 2025-ben Szlovénia és Németország egy-egy városa viseli a rangos címet. A kultuszminisztériumhoz hat
pályázat érkezett: Lendva, Ljubljana, Ptuj, Kranj, Piran és Nova Gorica kandidál. Lendva Szlovéniában az elsők közt, már 2017
áprilisában bejelentette szándékát, s azóta a község vezetősége ezt a célkitűzést követően kommunikált és kereste a régióban a
partnereket és támogatókat…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

A 60 éves Naptár köszöntése
A muravidéki magyar közösség évkönyve, a Naptár 1960-ban jelent meg először, és bár tartalma és külleme azóta sokban változott,
a mai napig a vidék fontos krónikása, mely minden évben megszakítás nélkül az olvasókhoz került. A 2020-as jubileumi kötetet,
mely szintén már az olvasóknál van, társkiadóinkkal közösen december végén mutattuk be a Bánffy Központban. Az évkönyvet
most már hagyományosan a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, azaz a Népújság, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közösen adja ki…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

A csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület megalapításának 40. évfordulója
A csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület decemberben ünnepelte megalapításának 40. évfordulóját, melynek hangulati
bevezetőjét Szúnyogh Sándornak az „örökszép faluhoz” írott verse adta Soós Péter tolmácsolásában. A rendezvényt jelenlétével
megtisztelte Magyar János lendvai polgármester, Morován Zsolt lendvai konzul, Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke, illetve
jelen voltak a muravidéki közösség más szervezeteinek vezetői, képviselői is. Elsőként Vida Simona, a művelődési egyesület
alelnöke mondott köszöntőt, kiemelve a 40 éve működő egyesületnek a falu kulturális életében betöltött szerepét, valamint a
közösségépítés terén végzett tevékenységük fontosabb állomásait…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Diplomáciai csata alakult ki Montenegró és Szerbia között
Mint ismeretes, a montenegrói új egyházügyi törvény elfogadása korbácsolta fel a kedélyeket, és emiatt tulajdonítanak nagy
jelentőséget ennek az esetleges lépésnek. Az új törvényt a szerb ortodox egyház elítéli, mert ennek elfogadásával számos ingatlant,
például középkori templomokat és kolostorokat veszíthet el, ha nem tudja igazolni, hogy ezek több mint száz éve a tulajdonában
vannak. […]Belgrádban a Crvena zvezda klub szurkolói tüntettek a montenegrói nagykövetség épülete előtt, ahol pirotechnikai
eszközökkel célozták meg és próbálták felgyújtani a kihelyezett montenegrói zászlót…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes
cikk 2 >

Január 1-jétől a házastársak mellett az élettársak is jogosultak a családi nyugdíjra
Január 1-jétől Szerbiában a házastársak mellett az élettársak is jogosultak a családi nyugdíjra. Ezt a nyugdíj- és rokkantbiztosításról
szóló törvény módosítása teszi lehetővé. Ahhoz, hogy valaki élettársként családi nyugdíjat kapjon, eleget kell tennie annak a
feltételnek, mely szerint legkevesebb három évig tartott az élettársi kapcsolat, vagy a feleknek van közös gyermekük. A nők 53 éves
kortól jogosultak a családi nyugdíjra, de 45 éves koruk után kérelmezhetik azt, azzal, hogy miután betöltik 53. évüket, akkor kezdik
nekik folyósítani a nyugdíjat. A férfiaknál a korhatár 58 év…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Átadták rendeltetésének a Török Áramlat fekete-tengeri szakaszát
Hatalmas jelentőséggel bír a Török Áramlat a szerb gazdaság, az ipar fejlődésére – jelentette ki a 935 kilométeres fekete-tengeri
szakasz ünnepélyes üzembe helyezését követően ma Aleksandar Vučić szerb államfő. Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip
Erdoğan török államfő, a szerb elnök és Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök kapcsolódott. […] Mint ismeretes, a Török
Áramlathoz csatlakozó szerbiai vezetékeket a múlt év végére lefektették a teljes 403 kilométeres hosszúságban Bulgária és
Magyarország között…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

A tanügyi dolgozók munkaviszonyának állandósítását harangozta be a szakminiszter
Mladen Šarčević tanügyi miniszter beharangozta, hogy pályázatokat írnak ki a tanügyben történő foglalkoztatásra. A pályázatot
azokra a munkahelyekre vonatkozóan írják ki, amelyeket a tanárok, illetve a többi tanügyi dolgozó eddig határozott idejű szerződés
alapján végzett. A minisztérium közölte, hogy Šarčević a tanügyi munkásokat képviselő szakszervezetek képviselőivel folytatott
tárgyalásokat követően kijelentette, azt a célt tűzték ki, hogy a következő időszakban minél több olyan tanügyi dolgozó létesítsen
állandó munkaviszonyt, aki ezt már a 2014/15-ös tanév óta várja…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Az állam fókuszába a következő öt évben többek között a családok bővítésének ösztönzése kerül
A Köztársasági Statisztikai Hivatal év végi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy 2019 októberével bezárólag összesen 53.082 baba
született, ami 585 újszülöttel több, mint a 2018 év ugyanezen periódusában. […] Ana Brnabić kormányfő és Aleksandra Vučić
államfő a Szerbia 2025, öt évre szóló programban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előttünk álló periódusban a fiatalok állnak az
ország figyelmének középpontjában, hiszen mint a stratégiai program ismertetésekor Vučić rámutatott, azzal, hogy a fiatalok egyre
később döntenek a családalapítás mellett, évek múltán egy teljes generációt veszít az ország. A Statisztikai Hivatal adatai szerint
ugyanis a férfiak 34, a nők pedig 31 éves korukban szánják rá magukat a házasságra…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Megkezdődött a Téli Egyetem a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon
Tegnap kezdődött a Téli Egyetem a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A rendezvény társszervezője a Magyar
Nemzeti Tanács. Ennek keretében a pedagógusok kilenc továbbképzés közül választhattak. A továbbképzések három nap alatt
három helyszínen, Szabadkán, Magyarkanizsán és Muzslyán valósulnak meg. – Ötödik alkalommal rendezzük meg a pedagógusok
továbbképzés-sorozatát. Az idén is a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen szervezzük. Csaknem 150 pedagógus fog érkezni hozzánk.
[…] A képzések nagyon változatosak, minden pedagógus a saját igénye szerint választhatta ki őket. A robotika, az interaktív tábla,
a zoopedagógia, a testnevelés-oktatás és a matematika a fő témák…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Téli gyermektáborok a szabadkai VM4K-ban
A téli szünidő utolsó hetében téli táborokat szervezett diákok számára a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ.
A foglalkozások hétfőn kezdődtek és szombatig folynak a VM4K épületében. A 3D-s világgal és digitális fejlesztéssel,
programozással ismerkedhet a 10–14 éves korosztály az igen népszerű téli informatikai táborban Vörös Csaba informatikatanár
vezetésével. Csáth Géza, Munk Artúr és Havas Emil A repülő Vucsidol című regénye alapján kivágásanimációs-tábort szerveztek
12-15 éves kamaszoknak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Néptánckurzus Magyarkanizsán
A magyarkanizsai Tisza Néptánc egyesület közreműködésének köszönhetően egy háromnapos magyar néptánc kurzus veszi
kezdetét most pénteken. […] A háromnapos néptánc kurzus célja, hogy bökönyi (nyírségi) táncokat tanítson a felsős és középiskolás
korosztály részére, a táncház megszervezésével pedig a magyar néptánc hagyomány népszerűsítését szolgáljuk a helyi lakosság
körében…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Videó: Kulturális élet a Sao Paulo-i magyar házban
Brazíliában mintegy százezer magyar él, a legnagyobb részük Sao Paulo-ban, a kontinensnyi ország üzleti fővárosában telepedett
le. Sokan közülük XIX. és XX. századi emigránsok leszármazottai. Kisebb hányaduk pedig első generációs bevándorló. Sao
Pauloban Magyar Ház is működik, mely a különböző magyar szervezetek, táncegyüttesek találkozóhelye…” Forrás:
Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

