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Tanulmánykötet: Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon 

Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordulója alkalmából rendezett 

'Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon' című konferencia tanulmánykötete, kitekintéssel az 1993. évi nemzetiségi törvény 

megalkotására is. A kötetben helyet kapott Dobos Balázs tanulmánya "A nemzetiségi önkormányzati rendszer nemzetközi 

összehasonlításban - Személyi elvű autonómiák Közép- és Délkelet-Európában" címmel…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Közelgő AHEA ösztöndíj határidők  

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét az AHEA (American Hungarian Educators Association) pályazati lehetőségeire: The 

Steven Béla Várdy Legacy Scholarship; Helena History Press Scholarship; AHEA Research Presentation Awards, 2020. február 

15-i határidővel…” Forrás: Ahea.net: teljes cikk > 

 

Horvátországban is felbukkantak a hamis diplomák 

A horvát oktatási minisztérium felügyelői a 2019-es évben 17 hamis érettségi bizonyítványt, valamint 18 hamis egyetemi diplomát 

fedeztek fel – mondta Blaženka Divjak oktatási miniszter, írja a 021.rs. A diplomák nagy részét Horvátországban hamisították, de 

két szerbiai is fennakadt az ellenőrzésen, és egy-egy szlovén és osztrák is akadt. A miniszter asszony elmondta, hogy tavaly 

januárban küldtek az oktatási intézményeknek egy átiratot, hogy fokozottan ellenőrizzék a már meglévő munkatársaik papírjait, 

valamint azokét is, akiket újonnan alkalmaznak…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

A horvátországi magyar oktatásról egyeztettek 

A héten Horvátországba látogatott dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Itt-

tartózkodása során Eszéken megtekintette a nemrég átadott új diákotthont, valamint a magyar iskolák és a pedagógusszervezet 

vezetőivel is találkozott…” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk > 

Hárman részesültek Ács Gedeon Életműdíjban 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) idén Bellyén tartotta magyar kultúra napi központi ünnepségét. 

Ezen a rendezvényen adták át a HMDK által alapított kitüntetéseket is. Ács Gedeon Életműdíjban részesült De Blasio Antonio, 

Magyar József és Pasza Árpád. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szervezésében évről évre ünnepi műsorra 

kerül sor…” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk > 

 

Oktatás: Hagyományos programok, ugyanannyi beiratkozási hely   

Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium közzétette a beiratkozási lehetőségeket a 2020/2021-es tanévben a végzős általános 

iskolások számára. A 18.053 szlovéniai végzős általános iskolás (tavaly 17.864, tavalyelőtt 17.085) számára 23.782 helyet, a 

muravidéki régió 932 (tavaly 960) végzős tanulója számára a nyolc hazai középiskolában 1.166 helyet hirdettek meg. A muravidéki 

régió középiskolai oktatási intézményei a hagyományos programjaikat indítják a soron következő tanévben, és ez elmondható a 

Lendvai Kétnyelvű Középiskoláról is, ahol 208 férőhelyet hirdettek meg, ami szintén azonos a tavalyi adattal…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

A magyar kultúra napja díjátadóval 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében a lendvai Színház- és Hangversenyteremben vasárnap este került sor a 

magyar kultúra napja alkalmából szervezett muravidéki központi ünnepi műsorra, melynek keretében már hagyományosan átadták 

a Zala György kulturális nívódíjakat. A 2020-as díjazottak: Kósa Ferenc, Šetar Lucija, Szabó Ferenc, Schmidt István és Török Eta. 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő csokrot adott 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2020/01/nemzetisegek-es-torvenyhozas-magyarorszagon
https://ahea.net/members/ahea-awards
https://szabadmagyarszo.com/2020/01/14/horvatorszagban-is-felbukkantak-a-hamis-szerbiai-diplomak/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyar-oktatasrol-egyeztettek/
https://kepesujsag.com/unnepi-musorral-tisztelegtunk-a-magyar-kultura-elott/
https://www.nepujsag.net/muravidek/8276-hagyom%C3%A1nyos-programok,-ugyanannyi-beiratkoz%C3%A1si-hely%20%20.html
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át a nagykövetasszonynak, megköszönve ünnepi beszédét és a muravidéki magyarság iránt tanúsított törődését. A folytatásban a 

Zala György kulturális díjak átadása következett. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsának döntése értelmében idén 

rendhagyóan két elismerő díszoklevelet is átadtak: Schmidt István nagykanizsai Radnóti-díjas rendező a muravidéki magyar 

versmondás felemelkedéséért, míg Török Eta zalaegerszegi népi iparművész a népi hímzésvilág több évtizedes népszerűsítő 

oktatásáért vette át…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A Lendvai Népi Egyetem jubileuma 

A nevében és jellegében is gyakran változó 60 éves Lendvai Népi Egyetem jubileumát kiállítás-megnyitóval és gálával ünnepelték 

január 16-án a Lendvai Zsinagógában és a Színház- és Hangversenyteremben. A rendezvényeken Hojnik Kelenc Rahela, az 

intézmény igazgatója és Magyar János, Lendva Község polgármestere köszöntötte a részvevőket és a meghívott vendégeket…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Elfoglalta vagy elvette? Bukarest magyarázatot kért az ukrán elnök Bukovinával kapcsolatos kijelentésére 

Dan Neculăescu külügyi államtitkár az ukrán nagykövetnek jelezte: a román fél magyarázatot vár az ukrán államfő Romániával 

kapcsolatos kijelentéseire, amelyeket megütközéssel fogadott, és a történelem félreértelmezésének minősít. A bukaresti média 

csütörtök délelőtt számolt be arról, hogy Volodimir Zelenszkij a keleti és a nyugati országrész egyesülésének 101. évfordulója 

alkalmából szerdán mondott beszédében úgy fogalmazott: az ukrán egység 1919-es történelmi lehetősége hamar meghiúsult. Galícia 

nagy részét a lengyel csapatok, Észak-Bukovinát Románia, Kárpátalját pedig Csehszlovákia foglalta el” – idézték az ukrán államfő 

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

Több ezer orosz, ukrán és moldovai szerzett jogtalanul román állampolgárságot 

Bűnügyi vizsgálatot folytat a legfőbb ügyészség annak kiderítésére, hogy az elmúlt két-három évben miként kaphatott 

kedvezményes módon román állampolgárságot több ezer oroszországi, ukrajnai és moldovai köztársaságbeli igénylő, ráadásul soron 

kívül és anélkül, hogy jogosultak lettek volna rá. A legfőbb ügyészség bűncselekmény fennállásának gyanújával (in rem) indított 

vizsgálatot csúszópénz adásának és elfogadásának, illetve a bizonyítékul szolgáló okiratok eltüntetésének vádjával, felhívva a 

figyelmet arra is, hogy az állampolgárság odaítélésének törvénytelen módja „kockázatot jelent a nemzetbiztonságra is…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Lemondásra szólították fel Dorin Floreát a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának tagjai 

Az RMDSZ és a Pro-Europa Roma Párt kezdeményezésére a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának (CMN) tagjai lemondásra 

szólították fel Dorin Floreát a rasszista kijelentései miatt. A testület által szerdán közzétett nyilatkozat megállapítja, hogy 

Marosvásárhely polgármestere diszkriminál, gyűlöletet kelt, és megszegi az alkotmány több előírását, amelyeket idéznek is. „Szilárd 

meggyőződésünk, hogy senki sem tarthatja ellenőrzése alatt az emberek magán- és családi életét. Ezek a kijelentések (…) a 

Ceaușescu-korszakot idézik, amikor az állam szabályozta a gyermekvállalási jogot” – szögezik le a CNM tagjai…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar nyelvű Facebook-bejegyzés miatt büntette meg a CNCD a kézdivásárhelyi polgármestert 

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere annak apropóján hívott össze sajtótájékoztatót január 23-án, csütörtökön, hogy az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács 2000 lejre büntette egy magyar nyelvű Facebook-bejegyzés miatt. „Tegnap én is a 

Diszkriminációellenes Tanács étlapjára kerültem, s bár Dorin Florea volt a főfogás, nekem is kijutott odafigyelésből” – kezdte 

mondandóját az elöljáró. […] A polgármestert a hírhedt román "blogger" és aktivista, Dan Tanasă jelentette fel még tavaly 

októberben, mondván, hogy a polgármester etnikai alapon diszkriminálta a románokat…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Potápi Erdélyben: fontos, hogy a választásokon megvalósuljon a magyar összefogás 

A magyar közösség számára fontosak az idei romániai önkormányzati és parlamenti választások, hiszen nem mindegy, hogy milyen 

súllyal tud megjelenni a döntéshozatalban vagy a végrehajtásban – hívta fel a figyelmet Potápi Árpád János, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. „Először a magunk háza táján kell kibékülni és együtt tervezni, azután lehet kezdeni az 

összetartozást a szomszéddal…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

 

https://www.nepujsag.net/kultura/8267-van,-%C3%A9l,-l%C3%A9legzik.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/8270-60-%C3%A9ve-a-tanulni-v%C3%A1gy%C3%B3k-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.html
https://kronikaonline.ro/belfold/a-roman-kulugy-magyarazatot-kert-az-ukran-elnok-bukovinaval-kapcsolatos-kijelentesere
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58280&magyar_nyelvu_facebookbejegyzes_miatt_buntette_meg_a_cncd_a_kezdivasarhelyi_polgarmestert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121206-potapi-erdelyben-fontos-hogy-a-valasztasokon-megvalosuljon-a-magyar-osszefogas


Interjú: Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének esélyéről 

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése a nemzeti régiók kiemelt támogatásáról tavaly május 7-én indult, 

kifutási ideje egy év. A szükséges egymillió aláírásból eddig kevesebb, mint 50 ezer gyűlt össze. Dabis Attila politológussal, az 

SZNT Romániából kitiltott külügyi megbízottjával a kezdeményezésről és annak európai támogatottságáról beszélgettünk. […]Ha 

a tőlünk távolabbra fekvő közösségek azt látják, hogy Magyarországon, Romániában és Szlovákiában jelentős mértékben nő az 

aláírások száma, az jelentősen megkönnyíti dolgunkat…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Interjú: Czégényi Dóra és Tamás Csilla - Milyen kulturális intézményekre lenne szükség ma Erdélyben? 

Czégényi Dóra néprajzkutatóval, a kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének munkatársával és Tamás 

Csillával, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének (EMKISZ) elnökével beszélgettünk a magyar kultúra 

napjának apropóján…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Mit olvas az erdélyi magyar? 

A magyar kultúra napja alkalmából könyvtárak segítségével próbáltuk megválaszolni a kérdést, aminek az egyértelmű és konkrét 

megválaszolása nyilván lehetetlen, de azért megkértünk néhány könyvtárat, hogy segítsen ebben. A kötelező olvasmányok a 

leggyakrabban kölcsönözöttek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A magyar érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Lucian Boia román történészt 

Kivételes történészi életműve, valamint a magyar és a román nép közötti kapcsolatok javításához nagyban hozzájáruló munkái 

elismeréseként Áder János köztársasági elnök a magyar érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Lucian Boia román történészt. A 

kitüntetést a bukaresti magyar nagykövetségen rendezett kedd esti szűk körű ünnepségen adta át a tabudöntögető, mítoszromboló 

könyvei által ismertté vált tudósnak Zákonyi Botond, a külképviselet vezetője. Kivételes munkásságát Németország is állami 

kitüntetéssel ismerte el: Lucian Boia 2018-ban kapta meg a német érdemrend érdemkeresztjének lovagi fokozatát…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk >   

Interjú: A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar vezetőivel 

„Nem kisebbségi létben élőként éljük meg magunkat, amikor székely ruhában a magyar kóruskultúra gyöngyszemeit visszük a 

világba” – mesélte Nagy Éva Vera iskolanővér és Czakó Gabriella társult tag, amikor a magyar kultúra napjának közeledtével 

felkerestük őket. A Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarról, mint székelyföldi kultúrateremtő közösségről, 

és annak alapjáról, a Kodály-módszerről beszélgettünk…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   

Interjú: Tímár Karina csángó néprajzossal 

Tímár Karina Pusztinán született, Timaru Andreea-Carina néven jegyezték be az anyakönyvbe, hetedikesen pedig eldöntötte, hogy 

Csíkszeredában végzi el a középiskolát, bár a szülei ódzkodtak ettől, hiszen nem tudott magyarul írni és olvasni. Azóta a Debreceni 

Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának hallgatója, részt vett egy moldvaiakkal kapcsolatos finn központú kutatásban, 

és Petőfi-ösztöndíjasként a Zsil-völgyi mélyszórványban teljesít szolgálatot, ahol úgy érzi, moldvai csángó származású fiatalként 

értékes tapasztalatokat oszthat meg a helyi magyar fiatalokkal. Ő a moldvai magyarság egyik friss értelmiségije, aki szerint a 

csángók jövője „nem olyan sötét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   

Erdélyi írók és költők is vannak a Térey-ösztöndíjasok között 

Negyvenöt alkotó kapja meg két évre a középgenerációs (35-65 év közti) írókat megcélzó, decemberben alapított Térey-ösztöndíjat 

- közölte a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kedden az MTI-vel. Egy tizenkilenc tagú szakmai zsűri többfordulós, titkos szavazás 

eredményeként harminc magyar írót választott ki a legfeljebb ötéves alkotói ösztöndíjra, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosít 

a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programja keretében. A kiválasztottak köre a tartaléklistáról bővült negyvenöt 

fősre - olvasható a hétfői döntésről szóló közleményben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   

Átadták az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat 

A magyar kultúra napján tartott kolozsvári gálaünnepségen az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjat Tompa Gábor színházigazgató, 

rendező, Lövétei Lázár László költő és Ujvárossy László grafikus kapta.„Gazdagok vagyunk mi, erdélyi magyarok, mert megvannak 

nekünk a saját, kortárs alkotóink. Akik odafigyelnek ránk, nem hagynak begyepesedni, hanem ott lebegtetik előttünk a mást, a 

színeket, fényeket, hangokat, szavakat. Kirángatnak az erdélyi provincializmusból” – mondta megnyitóbeszédében Hegedüs Csilla, 

az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke az erdélyi magyar kortárs kultúráért díjátadó gálán. Hozzátette, a kultúra kortárs 

https://erdelyinaplo.ro/extra/szekelyfoldert-megmozgatnak-europat-dabis-attila-a-szekely-nemzeti-tanacs-europai-polgari-kezdemenyezesenek-eselyerol
http://multikult.transindex.ro/?cikk=28225&8222le_kell_venni_a_nyakkendot_a_kulturarol8221
http://multikult.transindex.ro/?cikk=28226&mit_olvas_az_erdelyi_magyar?
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121226-a-magyar-erdemrend-lovagkeresztjevel-tuntettek-ki-lucian-boia-roman-torteneszt
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121306-kiralylanyokat-es-kiralyfiakat-talaltunk-erdelyben-a-marosszeki-kodaly-zoltan-gyermekkar-vezet-it-kerdeztuk
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120792-az-enekles-volt-ami-el-szor-a-magyar-nyelvvel-osszekotott-timar-karina-csango-neprajzossal-beszelgettunk
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121193-erdelyi-irok-es-kolt-k-is-vannak-a-terey-osztondijasok-kozott
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művelői elviszik az erdélyi magyarság hírét a világba, „megmutatják, hogy élő közösség vagyunk…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk >   

 

Múltidéző: Volt egyszer egy komáromi nagygyűlés 

A Csallóközi Városok és Falvak Társulásának közgyűlése 1993. december 3-án úgy határozott: 1994. január 8-án Komáromban 

megrendezi a dél-szlovákiai, közvetlenül megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők, valamint a magyar pártok 

szlovák parlamentbe bejutott képviselőinek nagygyűlését. A nagygyűlés napirendje is ismert volt: az önkormányzatok jogi helyzete, 

az állami közigazgatás átszervezése, valamint az ország területi-közigazgatási és politikai felosztása, a magyar nemzeti közösség 

alkotmányos jogállása és a dél-szlovákiai régió választott képviselőit tömörítő társulás előkészítése…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Csemadok ünnepség a magyar kultúra napján 

A magyar kultúra napja alkalmából évente díjakat ad át a Csemadok. A Galántán január 19-én megtartott díjátadó ünnepségen 

ezúttal tizenketten részesültek elismerésben, akik munkájukkal a felvidéki magyar kultúrát gazdagították. […] Elsőként Méry Margit 

néprajzkutató vette át az elismerést…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Dunaszerdahelyen 

Idén is tartalmas kultúrműsorral kedveskedtek Dunaszerdahely város lakóinak a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett 

ünnepi alkalmon. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ megtelt kultúrára szomjazó polgárokkal, zömmel szülőkkel, 

nagyszülőkkel, akik azért jöttek, hogy lássák a rendezvényen fellépő csemetéiket. Az ünnepi beszéd megtartására a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetettjét, Kovács László nyugalmazott gimnáziumigazgatót, történészt kérték fel, aki úgy fogalmazott, nem 

véletlen, hogy Kölcsey verse a nemzet, s a magyar kultúra napjának himnusza lett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny a komáromi Selye János Gimnáziumban  

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 

2019. november 22-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt a gimnázium tanárai hívták életre. [...] A szellemi 

bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium 

matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével. A díjakat – pénzjutalmakat – Cornides Istvánné megbízásából dr. Kalácska 

József, a Selye János Gimnázium nevében Andruskó Imre, igazgató, és a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és 

Tanárainak Baráti Köréből Langschadl István mérnök, elnök adták át…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

A komáromi egyetem új projektje 

A komáromi egyetem legnépesebb kara az elnyert támogatással javítani kívánja a hallgatók szakmai gyakorlatának körülményeit és 

színvonalát. Ennek a projektnek a keretein belül szakmai anyagok is készülnek majd az egyetemi oktatók, a gyakorlati oktatásba 

bevont tanárok és a hallgatók számára. A támogatott programban 500 nappali tagozatos egyetemi hallgató és 80 gyakorlati oktatásba 

bevont tanár vesz részt. A projektnek köszönhetően a Selye János Egyetem Tanárképző Karának az eddigi 35 oktatási intézményből 

álló gyakorló intézményi hálózata több iskolával bővül…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Új jogosultságokat kapott a komáromi Selye János Egyetem 

A Selye János Egyetem (SJE) Református Teológiai Kara (RTK) jogot szerzett arra, hogy a teológia tanulmányi szakon belül 

docenseket nevezhessen ki, valamint egyetemi professzori kinevezésre terjeszthessen fel jelölteket, akiket majd a köztársasági elnök 

nevez ki. […]A mostani nem az egyetlen alkalom, amikor az RTK valamiben első az SJE-n. Az egyetem megalapításakor már kész 

dokumentációval és tervvel tudtak becsatlakozni a folyamatba, amelynek köszönhetően gyakran nevezik őket az egyetem 

„alapkarának”. Ezen felül 2006-ban szintén ez a kar volt az első az SJE-n, amely doktori képzést indított el…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Felvidéki minitábor Búcson 

A hétvégén, január 17-18-án, közel hatvan lelkes pedagógus részvételével valósult meg a felvidéki minitábor Búcson a 

néphagyomány, népi játékok, népdalok jegyében. A pedagógusképzés immáron harmadik ízben került megrendezésre Búcson. 

Rábaközi, moldvai és nem utolsósorban felvidéki játékokkal, dalokkal, táncokkal ismerkedtek az érdeklődők. A képzés nemcsak 

https://kronikaonline.ro/kultura/bgazdagok-vagyok-mert-vannak-sajat-kortars-alkotoinkr-n-atadtak-az-erdelyi-magyar-kortars-kulturaert-dijakat
https://felvidek.ma/2020/01/volt-egyszer-egy-komaromi-nagygyules-avagy-a-rettegett-del-szlovakiai-hurka/
https://felvidek.ma/2020/01/volt-egyszer-egy-komaromi-nagygyules-avagy-a-rettegett-del-szlovakiai-hurka/
https://felvidek.ma/2020/01/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/
https://felvidek.ma/2020/01/a-magyar-kultura-napja-dunaszerdahelyen/
https://www.bumm.sk/regio/2020/01/22/cornides-istvan-matematika-fizika-emlekverseny-a-selye-janos-gimnaziumban
https://www.bumm.sk/regio/2020/01/14/tanuljunk-jobban-tanitani-a-komaromi-egyetem-uj-projektje
https://ujszo.com/regio/uj-jogosultsagokat-kapott-a-komaromi-selye-janos-egyetem
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elméleti szinten valósult meg, de a gyakorlatba is átültettük a hallottakat, azaz lépegettünk, szaladtunk, másztunk, ugrottunk, 

guggoltunk, nevettünk, énekeltünk, játszottunk, fogócskáztunk, táncoltunk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felvidék visszacsatolásáról Komáromban 

Bajcsi Ildikó, a Clio Intézet munkatársának Magyar idők Komáromban című, diavetítéssel egybekötött előadásával emlékezett meg 

a magyar kultúra napjáról a Csemadok Komáromi Alapszervezete. Egyebek mellett az 1938-as visszacsatolás Komáromra és 

környékére gyakorolt hatásairól hallhattunk január 23-án az érdeklődőkkel megtelt Csemadok-székházban…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

A százdi Árpád-kori templom felújítási munkálatai 

Mint ismeretes, részben a magyar állam hathatós támogatásával újult meg a százdi Árpád-kori templom külső homlokzata. A Morda-

hegy lábánál álló, Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomot vélhetően a XIV. század közepén építették. A templom értékét 

növelik a XVI. századra tehető freskók. […]Az elmúlt időszak fejleményeiről Srna Zoltán, Százd polgármestere számolt be a 

Felvidék.ma-nak.A külső faljavítások teljes egészében elkészültek. A kisebb sarkak, pillérek, valamint az úgynevezett szegények 

háza tetőszerkezete is kicserélődött. Ugyanakkor a villanyvezeték teljes cseréjére is szükség lenne…” Forrás: Felvidék.ma: teljes 

cikk > 

A füleki városi könyvtárban mutatják be a legújabb nógrádi évkönyvet  

Január 30-án (csütörtökön) 17 órakor kerül sor a füleki városi könyvtárban egy író-olvasó találkozóra, melyen a Priatelia histórie 

Novohradu („Nógrádi Történelembarátok”) polgári társulás által kiadott legújabb évkönyvet fogja bemutatni a szerkesztő, Mišo 

Šesták. A szervezők tájékoztatása szerint a könyvbemutató után két előadásra is sor kerül. Az egyik előadó Mária Adamová lesz, 

aki Losoncról szóló legújabb könyvét fogja bemutatni, a másik pedig Illés Gábor, aki a füleki cigányzenészekről és cigánybandákról 

fog előadni…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Emlékkiállítás V. Nagy János László halálának első évfordulóján 

V. Nagy János Lászlót fafaragóként ismerte meg a közönség a Felvidéken és a határon túl, hiszen a „Fába vésett történelem” címet 

viselő kiállítása közel félszáz helyszínen volt látható az elmúlt évek folyamán, miután 2004-ben feleségével, Sárával hazaköltözött 

Kanadából. Halálának első évfordulója alkalmából a Csemadok Ógyallai Alapszervezete gondozásában nyílt kiállítás a művész 

alkotásaiból Életút címen, január harmadik hétvégéjén az ógyallai Hagyományok Házában. A kiállító terem zsúfolásig megtelt…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Átadták a Pro Cultura-díjakat 

Gian Paolo Brizzi hungarológus, Szvorák Zsuzsanna felvidéki magyar nyelv és irodalomtanár, valamint Turczi István költő, 

műfordító vehette át a Pro Cultura Hungarica díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumában szerdán, a magyar kultúra napján.  

Szvorák Zsuzsanna több mint huszonöt éve a Füleki Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint etikai nevelés szakos tanára. 

Hivatása mellett jelentős közéleti tevékenységet végez: elnöke a Csemadok füleki alapszervezetének, létrehozta a füleki Magyar 

Közösségi Házat, rendezvények szervezésével, ifjúsági csoportok vezetésével gazdagítja a Felvidék kulturális életét…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > 

 

Tíz év alatt 3,8 millió ember hagyta el Ukrajnát 

Az ukrán kormány csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félsziget és az 

ideiglenesen megszálltnak tekintett Donyec-medencei területeken élőket nem számítva Ukrajnában jelenleg tényegesen 37,289 

millióan élnek, és tíz év alatt jelentősen, 3,8 millióval csökkent lakosság lélekszáma. Az úgynevezett elektronikus, azaz 

mobilszolgáltatóktól, különböző nyilvántartásokból és a nyugdíjalapból vett adatokból készített kimutatást Dmitro Dubilet 

kabinetminiszter ismertette kijevi sajtótájékoztatóján. Szavai szerint a lakosságfogyásnak három fő oka van: a megszállt területek, 

a kivándorlás, valamint az élve születések alacsony száma az elhalálozásokhoz képest…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Száműzné a családi életre nevelést az iskolából az oktatási miniszter  

Száműzné a családi életre nevelést az iskolából és gender semleges (nem semleges) oktatást vezetne be Hanna Novoszad oktatási 

miniszter, de szerinte ehhez még nem elég fejlett az ukrán társadalom – olvasható a tárcavezető Interfax-Ukrajina hírügynökségnek 

adott, hétfőn megjelent nagyinterjújában. A miniszter hangsúlyozta, mindent el fog követni annak érdekében, hogy az ukrán iskola 

https://felvidek.ma/2020/01/igy-tedd-ra-tabor-bucson/
https://ma7.sk/tajaink/hozom-hazatero-testvereinknek-az-egesz-magyarsag-szeretetet-felvidek-visszacsatolasarol?fbclid=IwAR2j6LiOQuwdeBWyPQULiy0tZjyRdYStGXdG-VHRm5RVnkFvED13GRlVAmY
https://ma7.sk/tajaink/hozom-hazatero-testvereinknek-az-egesz-magyarsag-szeretetet-felvidek-visszacsatolasarol?fbclid=IwAR2j6LiOQuwdeBWyPQULiy0tZjyRdYStGXdG-VHRm5RVnkFvED13GRlVAmY
https://felvidek.ma/2020/01/feny-csillan-az-alagut-vegen/
https://felvidek.ma/2020/01/feny-csillan-az-alagut-vegen/
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https://felvidek.ma/2020/01/emlekkiallitas-v-nagy-janos-laszlo-halalanak-elso-evfordulojan/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/01/22/a-magyar-kultura-napja-atadtak-a-pro-cultura-dijakat-a-fuleki-szvorak-zsuzsanna-is-a-dijazottak-kozott/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tiz-ev-alatt-38-millio-ember-hagyta-el-ukrajnat/


gender semleges hely legyen, de nem tudja, ezt mikorra tudja elérni, mert szerinte az ukrán társadalom elmaradott…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Harmadára csökkentenék a felsőoktatási intézményeket Ukrajnában 

Az ukrán egyetemek megfelelő finanszírozása, számuk optimalizálása érdekében egyes felsőoktatási intézmények összevonását, 

fiókintézetek bezárását tervezi az ukrán kormány – tudatta az Interfax-Ukrajinának adott interjúban Hanna Novoszad. Az oktatási 

miniszter szerint az intézkedésekkel „jelentősen megtisztítanák a felsőoktatási rendszert”. Novoszad ennek első lépései közé sorolta, 

hogy január 1-től életbe lépett az egyetemek teljesítményalapú finanszírozása. 2021-től az egyetemek fiókintézményeit is 

megszüntetnék, melyek „legtöbbször jóval rosszabb minőségű oktatást nyújtanak anyaintézményüknél…” Forrás: Karpatalja.ma:  

teljes cikk > 

Nyilatkozat a középfokú oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatban 

A kárpátaljai magyar szervezetek tiltakoznak a parlament által 2020. január 16-án elfogadott „Teljes általános középoktatásról” 

szóló, 0901. számú törvény kisebbségi nyelvhasználatot érintő tételei ellen, mely az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait 

semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől. Sajnálatosnak tartjuk, hogy sem 

a Velencei Bizottság ajánlásait, sem a nemzeti kisebbségek javaslatait nem vették figyelembe a törvény második olvasatban történő 

kidolgozásakor. Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy ígéreteivel ellentétben az új ukrán politikai vezetés tovább folytatja az előző 

kormányzat által elkezdett kisebbségellenes politikát…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Folytatódik a tárgyalás a KMKSZ-székház elleni merénylet ügyében  

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon folytatódik a tárgyalás a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza 

ellen elkövetett robbantásos merénylet szervezőjének ügyében. Mint ismeretes, az Ungvári Városi-Járási Bíróság legutóbbi ülésén 

néhány időpontra – január 14., keddre és január 17., péntekre – tűzte ki Kosztyantin Krivics ügyének tárgyalását. […] A háromtagú 

bírói testület rövid tanácskozás után az ügyész kérésének tett eleget, és újabb 60 napra meghosszabbította a KMKSZ-székház 

felrobbantásának szervezésével vádolt férfi fogva tartását, aki így március 13-ig előzetesben marad…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk > 

Megtartotta félévértékelő ülését 2020-ban a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 

Félévértékelő és a 2020. évi tanévkezdő gyűlésre ült össze ismét a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai 

Tehetségsegítő Tanács 2020. január 21-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A tanácsülés során a Genius 

Tehetségpontok előző félévi munkájának értékelése, a Genius Tehetségpontok statisztikája és a következő tanév tananyag 

kidolgozása, leadási határidejének meghatározása került megbeszélésére…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Negyedik alkalommal indult útjára a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében immáron negyedszer kerülnek megrendezésre a biológia, kémia, földrajz 

tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy 

György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos 

ismereteinek elmélyítse, bővítse. Biológiából -32 tanuló, földrajzból- 25 tanuló, kémiából- 12 tanuló kapott névre szóló meghívót. 

A meghívott tanulóknak 2020. január 14-ig volt lehetősége, hogy visszajelezzék részvételi szándékukat. Összesen 41 tanuló jelezte 

vissza részvételi szándékát…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Ungváron 

Ungváron is méltatták a magyar kultúra napját január 22-én. A magyar himnusz születésnapjának alkalmából szervezett ünnepséget 

a megyeszékhelyen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezte meg. A rendezvényen dr. Tilki Attila, a Magyar 

Országgyűlés képviselője, majd Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezt 

követően a vendégek a Gyevi-Bíró Eszter által rendezett Veszett brigadéros című előadást tekinthették meg…” Forrás: 

Karpatalja.ma:  teljes cikk > 
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Himnusz-mondó verseny Ungváron 

Két évtizedes hagyománya van annak, hogy az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskolában ― a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége támogatásával ― a magyar kultúra napjához kapcsolódóan Himnusz-mondó versenyt 

rendeznek. Nem volt ez másképp idén sem: 2020. január 22-én délelőtt kezdetét vette a verseny, melyen Kölcsey Ferenc Himnuszát 

kellett előadniuk a 7–11. osztályos jelentkezőknek. Az elhangzott produkciókat háromtagú zsűri – Horváth Ilona könyvtáros, 

Marcsák Gergely költő és Hidi Tünde, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet munkatársa – értékelte. A versenyzők közül az 

I. helyezést Kovács Emília, az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium 11. osztályos tanulója érdemelte ki…” Forrás: 

Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Beregszászon 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) az együttműködő 

partnerszervezetekkel közösen rendezte meg a Magyar Kultúra Napja elnevezésű rendezvénysorozatát, amelyekre 2020. január 22-

én került sor Beregszászon. A rendezvény együttes egy koszorúzással egybekötött megemlékezéssel vette kezdetét a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc téren. Az egykori postahivatal falán lévő Kölcsey Ferenc emléktáblánál sorra kerülő meghitt eseményen […] Babják 

Zoltán beregszászi polgármester beszédében köszönetét és háláját fejezte ki aziránt, hogy városunkban évről évre 

megemlékezhetünk a magyar kultúra napjáról. „S ami a legfontosabb, tehetjük mindezt anyanyelvünkön” – tette hozzá. A köszöntők 

után Pocsai Vince nyugalmazott lelkipásztor imádságban kérte Isten áldását a magyar nemzetre. A felszólalásokat a Kölcsey-

emléktábla megkoszorúzása követte. A programdömping itt még nem ért véget, hisz ezt követően az Európa-Magyar Ház adott 

otthont a további eseményeknek…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Erfán Ferenc tárlata Beregszászban 

Erfán Ferenc kárpátaljai festőművész alkotásaiból szervezett kiállítást Magyarország Beregszászi Konzulátusa. Az alkalom a 

magyar kultúra napja apropóján jött létre január 22-én a konzulátus új kiállítótermében. Az eseményt a Nagyszőlősi Bartók Béla 

Művészeti Iskola Adagio kvintettjének előadása színesítette…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

  

Vučić: Nehéz, de őszinte tárgyaláson vagyunk túl 

Az Egyesült Államok németországi nagykövete, Richard Grenell, aki egyben Donald Trump amerikai elnök különleges 

megbízottjaként közvetíteni igyekszik Belgrád és Pristina között, ma Belgrádban Aleksandar Vučić szerb államfővel tárgyalt. Az 

amerikai álláspont szerint Pristinának mindenképp vissza kell vonnia a szerb árura kirótt 100 százalékos vámdíjakat, ugyanakkor 

Belgrádnak is le kellene állnia a lobbizással a Koszovó függetlenségét elismerő országok körében, a függetlenség elismerésének 

visszavonása érdekében…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

A képviselőház elé került az oktatásról szóló törvénycsomag 

A képviselőház elé került az oktatásról szóló törvénycsomag is. Vicsek Annamária oktatási államtitkár elmondta: ezek a már 

érvényben lévő törvények olyan apró módosításai, amelyek az eredményesebb megvalósításukat célozzák meg. Hozzátette: a 

törvénymódosítás érinti a duális képzést, a középiskolai oktatást és az országos képesítési keretrendszert is. […] A képviselőházi 

ülésen szó lesz még a többi között egy előírásról is, amely a művelődésügyre, ezen belül a levéltárak munkájára vonatkozik, továbbá 

egy sor, külföldi országokkal kötött megegyezés megvitatása is napirenden szerepel…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk >  

Az újvidéki razzia évfordulója 

Jelenlétükkel valamennyien a béke és a megbocsátás üzenetét küldték a világba – ezekkel a szavakkal mondott köszönetet a Család 

szoborcsoportnál emlékezőknek a razzia évfordulóján a Duna melletti rakparton Miloš Vučević, Újvidék polgármestere. A hideg 

napokra emlékezve kifejtette, egy előre, alaposan kitervezett, hidegvérű gyilkosságsorozat történt, melyben a gonosz nem válogatott, 

csecsemőt és időset egyaránt megfosztott legértékesebb kincsétől, az életétől. Tizenöt személyt öltek meg percenként és vetettek a 

Duna jege alá, újvidékiek ezrei tűntek el 1942. január 23-án – emlékeztetett Vučević…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/himnusz-mondo-verseny-ungvaron/
http://karpataljalap.net/2020/01/23/addig-vagyunk-magyarok-amig-magyarul-beszelunk-magyarul-gondolkodunk-magyarul-tanulunk
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszaszi-ertelmisegi-forum-2020/
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http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/78-%C3%A9ve-volt-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-razzia_1087136.html
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Könyvbemutató: Amit a galamb összehordott 

A csókai Városi Könyvtárban nagy sikerű könyvbemutatót tartott hétfőn este a Magyar Szó. Ez alkalommal Gergely József 

munkatársunk, Amit a galamb összehordott, Hódegyházi vidám történetek című könyve került a csókai olvasók elé. A kötet a 

Magyar Szó 75 éves évfordulójára jelent meg december közepén…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Videóval: A 19. Vajdasági Magyar Drámaíróverseny 

Az Újvidéki Színház 46. születésnapjának keretében megtartott 19. Vajdasági Magyar Drámaíróversenyen a Magyar Szó napilap 

hétfői számában megjelent Érccel mért életek címre hétfőn mindössze néhány óra leforgása alatt Pressburger Csaba, Patócs László 

és Szögi Csaba írtak drámai szöveget. Ezeket Puskás Zoltán, Lénárd Róbert és Pongó Gábor rendezők népes színészcsapattal másnap 

estéig sok ötlettel, ügyesen színpadra varázsolták. Kedd este zsúfolásig megtelt nézőkkel a színház. Az alkotó művészek nagy tapsot 

kaptak a rövid idő alatt készített és színvonalasan bemutatott produkciókért. A Brestyánszki B. Rozi, Kálló Béla és Tolnai Szabolcs 

összetételű zsűri döntése alapján a 3 író – 3 rendező – 3 ősbemutató néven hirdetett 19. Vajdasági Magyar Drámaíróverseny győztese 

Szögi Csaba lett, a második helyezett Pressburger Csaba, a harmadik Patócs László…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > teljes 

cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Vajdasági és felvidéki fiatal magyar képzőművészek Szabadkán 

A magyar kultúra napjához kapcsolódva Határtalan Képzőművészet címmel fiatal vajdasági és felvidéki magyar képzőművészek 

alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtök este a Szabadkai Kortárs Galériában. Egyben ez volt a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és 

Kulturális Központ első idei rendezvénye is. A megnyitón először a vajdasági kurátorok: Blaskó Árpád, a Szabadkai Kortárs Galéria 

igazgatója, tervezőgrafikus és Brenner János szerkesztő osztották meg gondolataikat a közönséggel, majd Verebes György, 

Munkácsy Mihály-díjas festőművész nyitotta meg a tárlatot. Blaskó Árpád elmondta, hogy összesen 24 alkotó, vajdasági és felvidéki 

fiatal alkotó munkáiból ad válogatást a tárlat fele-fele arányban…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

A magyar kultúra napját ünnepelték Szabadkán 

Fotókiállítás nyílt a Népkör galériájában a magyar kultúra napja alkalmából. A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének és 

a Magyar Művelődési Központ közös tárlata néptáncszemléken, fesztiválokon készült pillanatképeket mutat be. Több fotó a Népkör 

rendezvényén, az Interetno Fesztiválon készült. Polyákovity Izabella az intézmény munkatársa azt mondja, a Népkörben minden 

nap a magyar kultúrát éltetik…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Videó: A magyar kultúra napját ünnepelték Belgrádban 

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepsége holnap este lesz Zentán. A magyar himnusz megszületésének évfordulóját 

viszont egész héten ünnepeljük Vajdaság-szerte, sőt Belgrádban is…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

 

Bécsben is megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról 

2020. január 18-án az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka-Club és a Collegium Pázmáneum közös 

szervezésében Bécsben is megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról. A rendezvényt Varga János, a Pázmáneum rektora nyitotta 

meg, köszöntötte a meghívott előadókat, a vendégeket. Az eseményt megnyitó beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy különösen 

fontos a keresztény és nemzeti kultúránk ápolása, továbbadása és védelme, a mi felelősségünk, hogy jól bánjunk a ránk bízott 

szellemi örökséggel, ne csupán ezen a napon, hanem az év minden napján. […]Sudár Annamária és Huzella Péter által előadott 

versek, énekek együtt teremtették meg azt a hangulatot és lelkiállapotot, aminek az előadóművészek mellett a közönség is részesévé 

vált. Az előadást, a közönség véget nem érő tapssal hálálta meg. A rendezvényt a Himnusz közös eléneklése tette teljessé…” Forrás: 

Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

Rendhagyó tanítási nap a Montreáli Magyar Iskolában 

A magyar kultúra napjához kapcsolódva 2020. január 18-án, szombaton a Montreáli Magyar Iskola tanulói és alkalmi látogatói 

ízelítőt kaptak a magyar kultúra sokszínűségéből. A nyílt nap plakátja a következő szöveggel hívogatta az érdeklődőket: „A magyar 

https://www.magyarszo.rs/hu/4202/kultura/214316/Amit-a-galamb-%C3%B6sszehordott.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4202/kultura_szinhaz/214290/Sz%C3%B6gi-Csaba-%C3%ADr%C3%B3-%C3%A9s-Pong%C3%B3-G%C3%A1bor-rendez%C5%91-a-gy%C5%91ztes.htm
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/megkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-xix.-vajdas%C3%A1gi-magyar-dr%C3%A1ma%C3%ADr%C3%B3-verseny_1086085.html
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/megkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-xix.-vajdas%C3%A1gi-magyar-dr%C3%A1ma%C3%ADr%C3%B3-verseny_1086085.html
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/sz%C3%ADnre-vitt%C3%A9k-a-xix.-vajdas%C3%A1gi-magyar-dr%C3%A1ma%C3%ADr%C3%B3-verseny-m%C5%B1veit_1086428.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13831/Hatartalan-Kepzomuveszet-vajdasagi-es-felvideki-fiatal-magyar-kepzomuveszek-Szabadkan.html
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/a-magyar-kult%C3%BAra-napj%C3%A1t-%C3%BCnnepelt%C3%A9k-belgr%C3%A1dban_1087138.html
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/a-magyar-kult%C3%BAra-napj%C3%A1t-%C3%BCnnepelt%C3%A9k-belgr%C3%A1dban_1087138.html
https://korosiprogram.hu/hirek/becsben-megemlekeztunkmagyar-kultura-napjarol


kultúra ünnepén együtt énekelünk, mesélünk, magyar zászlót és címert készítünk, népi motívumokat rajzolunk, mini kiállítást 

rendezünk…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Ohiói Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara találkozója 

Az Ohiói Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara 2020. január 17-én, pénteken este 6 órától tartotta harmadik nyilvános 

találkozóját a Breksville-i Community Centerben. Az egy éve alakult szervezetet a térségben kialakult igény és a hiánypótló szándék 

hívta életre. Új év, új célok! Egészséges vállalkozások, egészséges cégtulajdonosokkal volt az újévi találkozó témája. A  főelőadó 

Dr. Puskás Judit, az Ohio State Egyetem professzora, a C-vitamin legújabb kutatásairól beszélt, Szentgyörgyi Albert életét és 

munkásságát alapul véve. Marketing előadásában Bántó Borbála, a kamara elnöke, a “Concierge CPA” könyvelői cég tulajdonosa 

alapvető támpontok felvázolásával érzékeltette, hogy határozottan megfogalmazott célokkal a hétköznapi életminőségét bárki 

feljavíthatja…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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