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Lovász László tart előadást a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács közgyűlésén

20

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2019. évi közgyűlését 2020. január 23-án, csütörtökön tartja Alsósztregován, a Madáchkastélyban 10 órai kezdettel. A közgyűlés programja…” MTA/DomusCafe/FB: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja (1924-2020)
Életének 96. évében a kanadai Waterlooban elhunyt Aczél János akadémikus, a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű
tudósa, a magyar matematika „nagy ötös fogatának”, a „Big Five”-nak is nevezett csoport egyik tagja. A kutatótársak nevében
Daróczy Zoltán és Páles Zsolt akadémikusok emlékeznek Aczél Jánosra…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb száma 2020/01
Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb száma…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Rekord alacsony infláció növekvő árakkal
Ukrajnában 2019 rekordévnek bizonyult az infláció alakulásának szempontjából: tavaly decemberben az ország függetlenségének
kikiáltása óta először mértek infláció helyett deflációt, azaz először csökkentek az árak ahelyett, hogy nőttek volna. Rendszerint
decemberben az árak növekedni szoktak mifelénk, és nem is akárhogyan, legalább egy százalékkal, de inkább ennél is nagyobb
mértékben. Ezúttal viszont az Állami Statisztikai Szolgálat (Derzssztat) 0,2%-os árcsökkenést mutatott ki novemberhez képest.
Összességében, éves szinten 4,1%-os volt az infláció Ukrajnában, azaz feleakkora, mint 2018 decemberében…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

Hamarosan nyilvánossá válnak az első kísérleti elektronikus népszámlálási adatok
Az első részeredményeket a jövő hét folyamán teszik közzé – írja az UNIAN ukrán hírügynökség Dmitro Dubilet kijelentésére
hivatkozva. A miniszter arra is rámutatott, hogy az elektronikus népszámlálási hibahatár jóval alacsonyabb, mint a hagyományos
népszámlálás esetében, nem beszélve arról, hogy költséghatékonyabb is. Mint ismeretes, Ukrajnában 2001-ben tartották az első és
eddig egyetlen népszámlálást…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Megalakult a Mezőkaszonyi Kistérségi Tanács
Január 9-én hivatalosan is megalakult az öt korábbi községi tanács egyesülésével létrejött Mezőkaszonyi kistérség önkormányzata.
Az alakuló ülésen letette az esküt Tóth Sándor megválasztott polgármester, aki eddig a Mezőkaszonyi Községi Tanács elnöke volt.
Megkapta kinevezését a megjelent 22 képviselő is, majd az első tanácsülés 13 ügyben hozott határozatot. A kistérségi önkormányzat
első ülésén többek között három alpolgármestert, egy sztarosztát és 11 tagú végrehajtó bizottságot választott, illetve létrehozták a
tanács négy állandó szakbizottságát is. Ugyanakkor nem mehetünk el az alakulás egyes szervezetlenségei mellett sem szó nélkül…”
Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Vízkereszti kézműveskedést, tó- és házszentelést tartottak Salánkon
A Salánki Görögkatolikus Egyházközség szervezésében vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó kézműves foglalkozást tartottak január
3-án Salánkon, melyet január 6-án tó- és házszentelés követett. Az egyházközségi teremben megszervezett kézműves foglalkozáson
az asszonyok horgolt és hímzett díszeket készítettek a szenteltvíztartó üvegekre. Vízkereszt ünnepén pedig az elmúlt évek
hagyománya szerint Csirpák József görögkatolikus pap megszentelte a salánki tó vizét, valamint a község görög katolikusainak
otthonát…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság sikere Horvátország sikerétől függ
Horvátország először vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ez történelmi pillanat az ország számára, az Európai
Bizottság (EB) sikere pedig függ Horvátország sikerétől is – jelentette ki Ursula von der Leyen, az EB elnöke múlt pénteken
Zágrábban Andrej Plenković horvát kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján. A horvát kormányfő a sajtótájékoztatón
elmondta, hogy az EB-vel is ismertették Horvátország célkitűzéseit a horvát EU-elnökség hat hónapjára…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk >

Pedagógus-továbbképzés a kopácsi ifjúsági központban
Mozgás- és beszédfejlesztés címmel tartott továbbképzést a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a horvátországi magyar
oktatásban-nevelésben dolgozó oktatók, pedagógusok számára, a programra a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban került
sor. A továbbképzést Kozma Szabolcs okleveles gyógypedagógus, oligofrén pedagógia-logopédia szakos tanár vezette Mozgás- és
beszédfejlesztés címmel, melyen húsz, a horvátországi magyar oktatásban dolgozó óvónő, osztálytanító, anyanyelvápoló pedagógus
és tanár vett részt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Sepsei, kórógyi, vukovári és pélmonostori magyarok találkozója
Az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolat alakult ki vidékünk magyar szervezetei között, amit folyamatosan ápolnak. A sepsei
HMDK-alapszervezet ezért úgy döntött, hogy egy közös társalgásra invitálja azon szervezetek tagjait, melyekkel a legszorosabb az
együttműködésük. A kezdeményezés nagyon jól sikerült, teljesen megtelt a sepsei Magyarok Otthona, ahol a jókedvé volt a
főszerep…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Gyászhír: Koiss László
Fájdalommal tudatjuk, hogy Koiss László, aki 1955 óta az Ady Endre Magyar Kultúrkör aktív tagja, több éve Zágráb Város Magyar
Kisebbségi Tanácsának kiemelkedő tagja, a Zágrábi Magyar Közlöny munkatársa, 2020. január 7-én, életének 83. évében
elhunyt…” Forrás: MagyarokZ/FB: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbia lakossága először csökkent 7 millió alá
Az utóbbi években ugyan több kisbaba született, mint korábban, de ugyanakkor évente több tíz ezer lakost elveszítünk – jelentette
ki Danica Šantić demográfus a Szerbiai RTV-nek. Ezeknek a kedvezőtlen demográfiai ingadozásoknak köszönhetően Szerbia újabb
kori történetében először csökkent 7 millió alá a lakosság száma. Šantić szerint ez akkor is érvényes, ha 2016 óta enyhe számban
növekedett az újszülöttek száma, 2016-ban és 2017-ben 160-nal, 2018-ban pedig még valamennyivel több kisbaba jött a világra…”
Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Ana Brnabić rendkívüli kormányülést hívott össze a légszennyezés miatt
A kormányülésen a tervek szerint jelen lesz a környezetvédelmi, az egészségügyi és az energetikai miniszter is és ott lesznek a
belügyminisztérium, valamint a Környezetvédelmi Ügynökség, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és Belgrád képviselői is.
Szerbia-szerte igen rossz a levegő minősége, a Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a légszennyezettség több városban is
elérte az “nagyon szennyezett” kategóriát…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Márciusban kezdődik a Belgrád–Budapest-gyorsvasút magyar határig vezető szakaszának építése
A Belgrád–Budapest-gyorsvasút építési munkálatainak menetéről folyt eszmecsere tegnapelőtt Belgrádban. Zorana Mihajlović
kormányalelnök, építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter a projekt megvalósulásért felelős China Railway International
Corporation elnökével tárgyalt. A miniszter asszony az ezt követő sajtótájékoztatón azt ígérte, az idén márciusban elkezdődik a
Belgrád–Budapest-gyorsvasút Újvidéktől a magyar határig vezető szakaszának építése is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Interjú: Pásztor Bálint - Tárgyalunk a kisebbségi parlamenti küszöb esetleges csökkentéséről is
Amennyiben a szerb képviselőház csökkentené a parlamenti küszöböt az országos pártok számára, akkor az akár azt is
eredményezhetné, hogy a kisebbségi küszöb még nőhet is a választások részvételi aránya és a bejutó pártok számának függvényében.
Ezért a Vajdasági Magyar Szövetség tárgyalásokat kezdeményezett, hogy csökkentsék a kisebbségi parlamenti küszöböt is. Erről,

valamint a párt választási programjának legfőbb irányelveiről dr. Pásztor Bálint parlamenti képviselőt kérdezte munkatársunk a
magyarkanizsai Panda Rádió stúdiójában…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Kisebbségi kezdeményezés
A Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége támogatja a Roma Párt kezdeményezését, hogy felére csökkenjen a nemzeti
kisebbségi közösségek képviselői állította választási listák elfogadásának feltételeként meghatározott 10 ezer támogatói aláírás –
erősítette meg Tomislav Žigmanov, a párt elnöke a Vajdasági Rádió és Televízió összeállítása szerint. Mint hozzátette, reményei
szerint ez azt eredményezné, hogy a korábbiakhoz képest több nemzeti kisebbségi politikai párt, vagy egyéb érdekképviseleti
szervezet venne részt a választásokon. A Roma Párt kezdeményezése az egyetlen ésszerű lépés, amely pozitív változásokat
eredményezne – nyomatékosította Žigmanov. Pillanatnyilag ahhoz, hogy egy kisebbségi párt választási listát állítson, 10 000
aláírásra van szüksége, míg a kisebbségi pártok megalakításához elegendő 1000 támogatói aláírás is. Ebből az következik, hogy
egyszerűbb pártot alakítani, mint részt venni a választásokon…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Önkéntes magyar fiatalok tisztítják a lefestett helységnévtáblákat
A térség magyar központjának számító Topolyán élő fiatalember, Mengyán Albert a rongálásokról értesülve autóba ült, és bejárta
az érintett falvakat, majd önkénteseket szervezett, és eltávolították a festéket a táblákról. Akciójával az önszerveződés fontosságára,
a rongálások helytelenségére, a békés egymás mellett élésre és a hasonló esetek jelzésének a fontosságára hívta fel a figyelmet
elsősorban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Idén 15 éves a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Idén 15 éves lesz a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Nagy ünnepséget nem terveznek, de megemlékeznek majd az
évfordulóról a Magyar Kultúra Napja kapcsán szervezendő zentai, központi ünnepségen január 24-én, illetve az azt megelőző
kulturális fórumon. Mindezt Gondi Martina igazgató mondja, akit az eddigi eredményekről és a további célokról kérdezünk, picit
már a jubileum kapcsán. […]A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetről azt kell tudni, hogy elsősorban közgyűjteményi és
információs szolgáltatásokat végez, a magyar közművelődési élet egyik főszervezője és a tudományos kutatások kezdeményezője
és vezetője a Délvidéken…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Interaktív táblák beszerzésére írt ki pályázatot a tartományi oktatási titkárság
A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárság ma pályázatot írt ki vetítővel
rendelkező interaktív táblák beszerzésének támogatására a vajdasági általános és középiskolák számára. A tartományi
képviselőháznak a 2020-as költségre vonatkozó döntése értelmében erre a célra 70 millió 400 ezer dinárt különített el…” Forrás:
Vajma.info: teljes cikk >

Vélemények: Szabadkán a kultúra a hatalom legnagyobb ellensége?
A fiatal szabadkai művészek szerint a kultúra helyzete a városban rendkívül aggasztó. Úgy vélik, a városuk nem ismeri fel a
művészek, a fiatal és kreatív alkotók igényeit, és hogy nincs egy olyan közösségi tér, amelyben dolgozhatnának és alkothatnának,
ahol különböző edukációs programokat szervezhetnének. A jelenlegi kulturális élet gettósodott, az alternatív és városi kultúra pedig
eltűnőben van. Sok művelődési esemény a perifériára szorult, és nem kap elég teret a különböző népi-nemzeti jellegű kulturális
események túlsúlya mellett, ez pedig elszigetelődéshez és elidegenedéshez vezet. A kultúra egyre banálisabbá válik, és eluralkodik
a giccs, a kortárs művészet pedig nem kap elég támogatást. Beszélgetőtársaink mindennek ellenére hisznek abban, hogy Szabadkán
lehetséges a változás…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Harmadszor rendezték meg a Dúrmoló Téli Népzenei Tábort
Nagy sikerrel zárult az idén harmadszor megrendezett Dúrmoló Téli Népzenei Tábor. A szellemes elnevezés ráillik a találkozó
hangulatára: a dúr és a moll hangsorból eredő mozaikszó, amely egyben a téli álomból ébredőkre is utal. A Hagyományok Háza
vajdasági hálózata és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös rendezvényét január 7-11. között Tóthfaluban tartották. A
vonós-, citera-, ének-, furulya-, tamburaoktatásra szóló felhívás elérte célját, a maximum 65 főre tervezett találkozón kilencvenen
vettek részt, ami az előző évi létszám másfélszerese…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

A Magyar nemzeti Tanács felvételi-felkészítője
A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának szerves részét képezik azok a felvételi-felkészítő előadások, amelyek feladata,
hogy az érettségizőket minél jobban felkészítsék a szerbiai egyetemek/főiskolák felvételi vizsgáira. A Magyar Nemzeti Tanács az
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezi az ingyenes egyetemi felvételi-felkészítő tanfolyamot. A tanulók 14 tantárgy közül
választhatnak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Kormányülés: napirenden a gyereknevelési pótlék megduplázásának elhalasztása és a választási
törvénymódosítás
A kormány elhalasztja a gyermeknevelési támogatás megduplázásáról szóló törvény életbe lépését és valószínűleg a választási
törvény módosításáról is dönt csütörtöki ülésén – jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök. A parlament által a múlt év végén
megszavazott, Klaus Johannis által a héten kihirdetett gyereknevelési pótlékot megkétszerező törvény kapcsán Orban már korábban
azt mondta, hogy mindenáron késleltetni akarják a hatályba lépését, mert nincs fedezet a megemelkedő költségekre. A választási
törvényt olyan értelemben módosítanák, hogy visszatérjenek a 2012 előtt alkalmazott kétfordulós polgármester-választáshoz: a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a többi jobboldali párt szorgalmazza ezt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ viszont
ellenzi…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Nagy a káosz az idei próba-képesség vizsga és próba érettségi körül
2020 márciusában tartják meg a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, valamint a tizenkettedikesek próba érettségijét – döntöttek
hétfőn a társadalmi párbeszédért felelős bizottság ülésén. A hetedikesek és tizenegyedikesek más időpontban próbavizsgáznak, ám
ennek részleteit még több tekintetben homály fedi…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Romániai a legtöbb olyan fiatal, aki egy másik EU-tagállamban él
Az Európai Unió tagállamai közül Románia az élen jár, ami a határain kívül élő, de román állampolgársággal rendelkező 20 év alatti
fiatalok számát illeti. A Deutsche Welle által szemlézett tanulmány arra világít rá, hogy az EU-ban élő gyermekek 7 százaléka nem
a saját hazájában él, hanem valamelyik másik EU-tagállamban. A tanulmány szerint 2014 és 2018 között 592.381 romániai gyermek
élt valamelyik másik uniós tagállamban, ezzel Románia ennek a listának az élére került. Romániát Lengyelország követi a sorban,
viszont azt is fontos kiemelni, hogy jócskán lemaradva: 240.775 lengyelországi gyerek élt valamelyik EU-tagállamban. Az említett
időszakban 53.018 magyarországi fiatal élt egy másik EU-tagállamban…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Hiába várják az erdélyi fiatalok a szaktárca 50 hektáros „adományát”
Erdélyben nem megvalósítható a mezőgazdasági miniszter elképzelése, hogy 50 hektár földterülettel támogassák a gazdálkodni
vágyó fiatal gazdákat, mivel ehhez nincs elég gazdátlan föld – szögezték le egybehangzóan a Krónika által megkérdezett
szakemberek, hiszen míg Dél-Romániában akadnak a fiatal gazdáknak kiutalható földterületek, Erdélyben erre már nincs lehetőség.
Adrian Oros mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter a hétvégén egy kolozsvári sajtótájékoztatón vetette fel, hogy idén először
mezőgazdasági területeket utal ki az állam a fiatal gazdáknak az Állami Birtokok Ügynöksége (ADS) által ügykezelt területekből…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Magyar kulturális személyiségeket is kitüntetett Klaus Johannis a román kultúra napján
A román kultúra napjának alkalmából állami kitüntetést adományozott Klaus Johannis az erdélyi magyar kultúra két
személyiségének is. A szerdán aláírt elnöki dekrétum szerint a román kulturális érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki az államfő
Szenkovics Enikő kolozsvári műfordítót és Szabó Bálint kolozsvári építőmérnököt, műemlék-restaurátort. […] Az elnöki hivatal az
idei kitüntetettek listájának összeállítása előtt konzultált az RMDSZ-szel is. Hegedüs Csilla szóvivő a Maszolnak elmondta, az
ügyvezető elnökség kulturális főosztálya négy kulturális személyiséget terjesztett fel az állami elismerésre…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Látnak rációt a miniszter tanévbeosztási javaslatában a magyar szülők és diákok
A 2020–2021-es tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelettervezet több újdonságot hozna: többek között a különböző felekezetek
húsvéti ünnepére való tekintettel két részre osztja a tavaszi vakációt, és visszavezeti a január végi-február eleji félévközi vakációt.
A közvitára bocsátott tervezet szerint ugyanakkor az elmúlt évek legrövidebb tanéve jöhet. A Magyar Szülők Szövetsége és a
Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) egyaránt lát rációt a tanügyminiszter javaslatában…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Ötszáz hölgyet szeretne döntéshozói tisztségben látni a választások után az RMDSZ Nőszervezete
Az RMDSZ Nőszervezetének elnöke, Biró Rozália programokról, teendőkről, kezdeményezésekről nagyváradi sajtótájékoztatóján
beszélt, Székely Hajnal, a nagyváradi Nőszervezet elnöke pedig saját új programjaikat is ismertette. Biró Rozália elöljáróban
elmondta: az országos prioritások mellett teret adnak a több mint kétszáz helyi nőszervezet saját kezdeményezéseinek is, hiszen
mások az igények például a szórványban, mint a tömbmagyarságban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Lehetséges válaszok a kérdésre: merre tovább romániai magyarság?
Civil kezdeményezés keretében találkoztak a társadalomtudományok képviselői Kolozsváron, elemezni az elmúlt 30 év néhány
aspektusát és rákérdezni a magyar kisebbség jövőjére. Szombaton különböző társadalomtudományok képviselői gyűltek össze a
kolozsvári Tranzit Házban, egy civil kezdeményezés keretében. A 30 elmúlt, mi jöhet? című rendezvényen a kutatók az 1989-es
rendszerváltás után bekövetkezett társadalmi, kulturális és intézményes változásokat boncolgatták: egyrészt elkerülhetetlenül
visszautalva a korábbi periódus(ok)ra, másrészt a bizonytalan jövő körvonalait keresgélve… […]Az eseményt a két kezdeményező
nyitotta meg, Magyari Nándor László (BBTE, szociológus) és Fosztó László (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, antropológus)…”
Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Ösztöndíjra pályázhatnak nagycsaládban élő középiskolások és egyetemisták
Ösztöndíjat hirdet a kovásznai központú Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete nagycsaládban élő középiskolások és
egyetemi hallgatók részére. A Tündérvár ösztöndíj nagycsaládos diákoknak és egyetemi hallgatóknak elnevezésű pályázatra január
31-éig lehet jelentkezni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Elkészülhet a segesvári vár felújítási tanulmánya
Közel két évtizedes huzavona után az idén elkészülhet a segesvári vár felújítására vonatkozó tanulmány, amely az európai hírű,
jelentős turisztikai vonzerővel bíró komplexumot egységes egészként kezeli majd. Nem csak az uniós előírások által megkövetelt,
megszigorított műemlékvédelmi eljárás miatt késett e fontos lépés. A segesvári önkormányzat 2016-ig semmit sem tett azért, hogy
rendezze a vár területén levő ingatlanok tulajdonjogi helyzetét, és elképzelése sem volt arról, hogy miként fogjanak hozzá a
javításokhoz. Szerencsére az Országos Műemlékvédelmi Intézet támogatásával az idén elkészülhet egy erre vonatkozó
tanulmány…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

A tíz éves Ecsetgyár kapta az AFCN „Kitartás a kultúrában”- díját
Hétfőn adta át civil szervezeteknek és kulturális menedzsereknek szóló éves díjait az Országos Kulturális Alap (AFCN)
Bukarestben. A több mint tíz éve működő, a kulturális szférának nem kedvező körülmények között is túlélő szervezeteknek szóló
„Kitartás a kultúrában”-díjat a kolozsvári Ecsetgyár csapata vehette át…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Két Kolozsvár-közeli fesztivál kapott európai díjat
15 kategóriában díjazták az európai zenei fesztiválokat a European Festival Awards 11. kiadásán, amelyet szerdán szerveztek meg
Groningenben. Kolozs megye két rendezvénye is dobogós. Az év legjobb kis fesztiváljának kiáltották ki a kolozsvári Sétatéren
szervezett Jazz in the Parkot, a legjobb közepes méretű fesztivál címét pedig a bonchidai Electric Castle fesztivál nyerte el. A
nagyszebeni ARTmania fesztivál igazgatóját, Codruța Vulcut a Kiválóság- és passzió-díjjal tüntették ki…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A Híd új választási programja
Sajtótájékoztatót tartott Bugár Béla és Ravasz Ábel, ahol bemutatták a Híd választási programját. A párt alelnöke kiemelte, hogy az
előző, 2016-os programjukon nagyon sok szakember dolgozott, így egy komplex anyaggal állhattak a választók elé, amit a
praktikusság jellemzett. „Átnéztük az előző programunkat. Mit valósítottunk meg, mit nem sikerült és mit kell még hozzátenni.
Ebből született meg a reVÍZIÓ 2020. A reVÍZIÓ 2020 közel 200 pontot tartalmaz, melyek a gyakorlatba jól beilleszthető
konkrétumokat tartalmaznak a mezőgazdaságra, az egészségügyre, az iskolaügyre, a szociális rendszerre stb. vonatkozóan…”
Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

A doni hősökre emlékeztek Köbölkúton
Köbölkút önkormányzata és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás közös szervezésében tartottak kegyeleti megemlékezést a
doni áttörés 77. évfordulója alkalmából Köbölkúton az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékművénél január 10-én, pénteken
délután. A megemlékezés az Il Silenzioval és Szántó Lóránt, A Szent László hadosztály balladája című versével vette kezdetét,
melyet Zsákovics Dániel korhű egyenruhában adott elő. Ezt követően Szőcs Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. […]a
II. világháborút követő hatalom hőseink, apáink, nagyapáink gyalázatára nevelte a felnövekvő generációkat. Akik pedig hazatértek,
azoknak az egykori csehszlovák hatalom megaláztatását kellett elszenvedniük, különféle horthysta-fasiszta jelzőkkel illették őket.
Évtizedekig csak a szovjet katonák hősiességéről hallhattunk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Kutatás a dél-szlovákiai társadalmi-gazdasági területi különbségekről és a magyar kisebbség identitásáról
Tavaly decemberben lezárult egy kutatási program, amely felmérés során összesen 335 kérdőív adatait összegezték, valamint 30
mélyinterjú született, melyek alapján elkészült egy nagyobb terjedelmű tanulmány és egy adatbázis, amelyekből részletes képet
kaphatunk a dél-szlovákiai társadalmi-gazdasági területi különbségekről és a magyar kisebbség identitásáról. A kutatás
alapcélkitűzése, hogy szakmailag megalapozott képet mutasson Dél-Szlovákia regionális tagoltságáról, a regionális identitásról, a
magyar nemzeti identitásról, s a magyar kisebbségi közösségek megerősödésének a lehetőségeiről…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

Elemzés ismertető: A szlovák–magyar kapcsolatok dinamikája
A fenti címmel jutott a napokban a kezembe a Balti Jogi és Politikai Folyóirat (Baltic Journal of Law and Politics) 2014-ben
megjelent elemzése, amelyet két szlovákiai kutató jegyzett: Jaroslav Mihálik (a nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetem
docense) és Juraj Marušiak (az SzTA munkatársa). Értekezésük érdekes lehet a szlovákiai magyarság képviselői számára is, így
alább egy rövid ismertetést közlünk belőle…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Fővárosi robotszumó rimaszombati gimnazistákkal
Rimaszombatban már a Tompa Mihály Református Gimnázium fennállásának huszadik évfordulójára rendezett ünnepi műsoron
felfigyeltünk az ügyes robotprogramozókra, akik elkápráztatták a közönséget technikai tudásukkal. Most pedig azt a hírt kaptuk,
hogy a Robotszumó Kupa budapesti fordulóján magasan a középmezőny szintje felett teljesítettek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

Tabudöntő filmpremier: Népirtás Pozsonyligetfalunál
Több évtizednyi kényszerű hallgatás után, január 14-én este hiánypótló dokumentumfilm bemutatóját tartották a budapesti Premier
Kultcafé zsúfolásig megtelt mozi termében. A Népirtás Pozsonyligetfalun című megrázó produkciót magyarországi, felvidéki és
Ausztriában élő magyarok egyaránt nagy érdeklődéssel, könnyeikkel küszködve nézték végig […] .Az 50 perces dokumentumfilm
elején kiderült: az alkotók által Pozsonyligetfalun faggatott lakosok többségének egyáltalán nincs tudomása az 1945 tavaszán
létesített és 1947-ig működő pozsonyligetfalui haláltáborban véghez vitt tömeges kivégzésekről, s alig akadt, aki korábban valamit
hallott vagy olvasott e „mészárszékről“. Udvardy Zoltán és Géczy Dávid rendezőt e megdöbbentő tény még inkább arra sarkallta,
hogy tervezett filmjével kitörölhetetlenül bevésse a köztudatba a közvélemény előtt eddig ismeretlen pozsonyi, valamint přerovi és
olmützi eseményeket, illetve feltárja a II. világháború utáni Csehszlovákiában polgári lakosok ellen különböző helyszíneken
elkövetett tömeggyilkosságok közötti összefüggéseket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Megjelent a Gömör-Kishonti Múzeum új gyűjteményes kötete
Megjelent a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum legújabb, 15. gyűjteményes kötete. A kiadványban a múzeum szakembereinek,
valamint más múzeumok és intézmények munkatársainak írásai olvashatóak. A legújabb kötet összesen 17 régészeti, történelmi és
néprajzi témájú munkát tartalmaz. Főleg történelmi témájú cikkek olvashatók a kötetben. […] több munka szerzője foglalkozik a
Gömör-Kishonti régió vagy Rimaszombat jeles személyiségeivel. Kerényi Éva történész Hatvani István professzor szellemi
hagyatékát veszi számba, míg Alexander Botoš régész a rimajánosi tűzoltószertár felújítása során végzett régészeti kutatások
eredményeit dolgozta fel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Szakmai továbbképzést tartott az öt kelet-szlovákiai néptánc együttest tömörítő Keleti Erő nevű társulat
Szakmai továbbképzést tartott a hétvégén Nagyidán, az Ilosvai Házban az öt kelet-szlovákiai néptánc együttest tömörítő Keleti Erő
nevű társulat. A Keleti Erő 2017-ben jött létre azzal a céllal, hogy a kelet-szlovákiai néptáncegyüttesek szakmai munkáját segítse
és továbbfejlessze. Tagjai a dernői Borostyán Néptáncműhely, a szinai Rozmaring Néptáncegyüttes, a nagykaposi Komócsa
Néptáncegyüttes, az imregi Pro Cultura Imregh és a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes. A Csoóri Sándor Programnak
köszönhetően ebben az évben is kaptak támogatást, egyebek mellett arra, hogy képzéseket tartsanak. Egy ilyet valósítottak meg a
hétvégén Nagyidán, a tavaly augusztusban átadott Ilosvai Házban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny
Január 9-én került sor a Lendvai Zsinagógában a Szúnyogh Sándor-emléknap ünnepi műsorára és a 2019/2020-as Szúnyogh Sándor
Fogalmazási Verseny eredményeinek ünnepélyes közzétételére, a díjak kiosztására. A díjat a verseny győztese, Somi Eva
harmadikos középiskolás vette át. Az ünnepi műsor a Lavina Kultúrklub vizuális és hangeffektekkel is megtűzdelt, Halicanumi
impressziók című Szúnyogh-összeállításával kezdődött Szloboda Tibor rendezésében. A rendkívül szikár szerkesztésű, jobbára

rövid versekből összeálló füzérben a költő társadalmi mondanivalójú versei mellett a szerelmi témájú művei is megjelentek…”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Csupán a központi kiírásra lehet pályázni a Muravidékről
Mindazok a nemzetiségi programokat megvalósító intézmények és civilszervezetek, amelyek programjaikkal pályázni szeretnének
a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásaira, ezt január 31-ig tehetik meg. […] Az idei pályázat megjelenésével viszont nem kis
meglepetés érte a négy muravidéki kiemelt nemzeti jelentőségű intézményt – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Magyar
Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Szlovén RTV magyar rádió- és tévéstúdiója, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete –, akik az
új szabály szerint nem pályázhatnak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

