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Az MTA Elnöksége állást foglalt az ukrán parlamentnek a magyar nyelvű oktatást is érintő törvénytervezetéről. Lovász László, az
MTA elnöke felkérésére az állásfoglalás szövegét Kertész András, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke,
Zsoldos Attila, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke és Pléh Csaba, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság
elnöke fogalmazták meg…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Megalapították az Európai Tömörülést
A Vajdasági Front Koalíció, a Modern Szerbia Párt, a Polgári Demokrata Fórum és a Szabad Pancsova megalapították az Európai
Tömörülést, és felszólították a hozzájuk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, írja az N1. „A jelenlegi centralisztikus
rezsim nem képes felgyorsítani az eurointegrációs folyamatot, és a lelkesedés is hiányzik belőle a tárgyalási folyamatokban. Mi a
Kremlhez kötődő nacionalista ellenzék alternatívája vagyunk” – áll többek között a megállapodás szövegében, melyben leszögezik:
Szerbia elveszik európai távlatok nélkül, mert csak a modern és demokratikus Szerbia akadályozhatja meg a társadalom további
hanyatlását. A Vajdasági Front Koalícióhoz tartoznak a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Vajdasági Párt, a Vajdasági Horvátok
Demokratikus Szövetsége, a Vajdasági Liberális-Demokrata Mozgalom, az Együtt Vajdaságért, a Montenegrói Párt, a Román Párt
és a Forum V21…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

"Agyelszívás" a Balkánon – majdnem mindegyik magasan képzett munkás távozik a térségből
A brit Economist felmérést készített a magasan képzett munkaerő elvándorlásáról. Szerbia a 10. lett ezen a listán, de a környező
országok közül Bosznia-Hercegovinában, Romániában és Horvátországban még rosszabb a helyzet…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A fiatalok csupán hat százaléka rendelkezik saját otthonnal, az állam olcsó lakásokat ígér
Megkezdődött a kormány és a fiatalok közötti tárgyalás arról, hogy az állam az elkövetkező öt évben olcsó lakásokat építene a
fiataloknak. Samedin Rovčanin, az ernyőszervezet képviselője az RTS-nek elmondta, hogy a fiatalok hinni akarnak abban, hogy a
választásoktól függetlenül, ez a program hosszú távú megoldást nyújthat a lakhatási problémáikra. Talán az elkövetkező öt évben
néhányan saját lakáshoz juthatnak, ha az állam betartja ígéretét. Így akár négyzetméterenként 400 euróért vásárolhatnának lakást…”
Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Az idén már az óvodákba és az iskolákba is elektronikus lesz a beiratkozás
Hozzáférhető a polgárok számára az új e-közigazgatás portál, melyet a mobiltelefonokhoz és a táblagépekhez is alkalmaztak –
közölte az országos információs-technológiai és e-közigazgatási iroda. Az új portálon először nyílik lehetőség arra, hogy a polgárok
lássák saját adataikat az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium illetékességébe tartozó 15 különféle
nyilvántartásban…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Magyarország konzulátust nyit Újvidéken
Szerbia kormánya jóváhagyta Magyarország Konzulátusának megnyitását Újvidéken – áll a Hivatalos Közlönyben megjelent
rendeletben. A konzulátus az Észak-Bácskai, a Nyugat-Bácskai, a Dél-Bácskai és a Szerémségi Közigazgatási Körzet ügyeiben lesz
illetékes. A kormányrendelet kimondja, hogy a szerbiai Külügyminisztérium a döntésről értesíteni fogja a magyar Külgazdasági és
Külügyminisztériumot…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Tavaly a bezárás fenyegette, mára felújították az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolát
Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában sajtótájékoztatón összegezték az egy évvel ezelőtti petíció eredményét, valamint az
iskola fejlődését az elmúlt időszakban. Tavaly ilyenkor még az intézmény megmaradásáért folyt harc. A szülői tanács

kezdeményezésére városszerte aláírásgyűjtésbe kezdtek, amit Vajdaság több településéről és Magyarországról is támogattak. A
sikeres aláírásgyűjtés óta felújították az iskola épületét, és az intézményben beindult az egész napos oktatás. Emiatt az iskola
vezetősége azt reméli, egyre több diák iratkozik majd hozzájuk…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Szabadka: Bontják a zöld szökőkutat
Habár sokáig Szabadka jelképe volt, mégsem kegyelmeztek meg neki a döntéshozók, újjáépítés helyett lebontják Szabadkán a zöld
Zsolnay szökőkutat. A zöld szökőkutat 1985-ben emelték a város főterén, viszont kevesen tudják, hogy annak tervei még a múlt
század elején, a városháza terveivel egyidejűleg elkészültek, valójában a városháza mellé álmodták meg, hogy kiegészítse a főteret.
Sajnos az I. világháború miatt a projekt abbamaradt, de később a Zsolnay gyár mégis legyártotta a kút elemeit és Szabadkának
ajándékozta. Sokáig porosodtak a csempék a városháza pincéjében, mire a sajtó nyomására 1985-ben megépült a kút, hogy a város
büszkesége legyen…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Ismét megjelent az Elszaladt a kemence című óvodapedagógusoknak szánt kiadvány
Húsz év után ismét megjelent az Elszaladt a kemence című könyv. Dr. Szőke Anna ezzel a nagy sikerű könyvvel a gyakorló óvónők
munkáját kívánta segíteni. Megjelenésétől keresett és népszerű volt a hiánypótló kiadvány, határon innen és túl egyaránt. A második
kiadást a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógus Egyesület jelentette meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával…”
Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Tartományi kulturális pályázatok
Burgenland Tartomány Kulturális Osztálya a 2020-as évre kulturális és művészeti pályázatok egész sorát hirdeti meg. Feltétel, hogy
a jelentkező művész burgenlandi lakcímmel rendelkezzen vagy burgenlandi születésű legyen…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes
cikk >

Magyar művészek tárlatával nyílt új galéria
„Monarchie-Anarchie" című kiállításával nyílt meg az Art Project Paulus Galéria Bécsben. A III. kerületi kiállítótér a jövőben egy
fontos nemzetközi platformja lehet a kortárs művészeknek a bemutatkozásra. A megnyitó alkalmával három magyar képzőművész
Verebics Katalin, Kabar Vivien és Verebics Ágnes alkotásait láthatták az érdeklődők. A galériát a horvát származású, de Bécsben
élő Natalija Frank és az immár hat éve a fővárosban élő és alkotó magyar képzőművész Kabar Vivien közösen nyitották meg…”
Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

Megemlékezés Felsőőrben
A 25 évvel ezelőtt történt felsőőri roma merénylet áldozataira emlékeztek tegnap Felsőőrben. Az ünnepséget a Kismartoni
Egyházmegye Roma Pasztorációja, a Parlamenti Elnökség és a felsőőri EMS Új középiskola rendezték. 1995. február 4-ről 5-re
virradó éjszaka robbant az a csőbomba, amelyet Franz Fuchs hozott működésbe és melynek négy roma áldozata volt. A második
osztrák köztársaság történetének egyik legsúlyosabb származási indíttatású merénylete volt…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes
cikk >

Népfőiskolák: keresett a magyar nyelvtanfolyam
A második félévet is tartalmas kínálattal kezdik meg a Burgenlandi Népfőiskolák. A tavaszi programfüzet ismét 800 tanfolyamot
tartalmaz. A kínálat egyik legfontosabb pillérét ezúttal is a nyelvtanfolyamok képezik. A nyugati nyelvek mellett nagy szerep jut a
német mint idegennyelv-tanfolyamoknak és a burgenlandi népcsoportok által beszélt nyelveknek, így a magyarnak is. A magyar
nyelv iránt ezúttal különösen nagy az érdeklődés, a Népfőiskolák minden tartományi intézetében indulnak tanfolyamok, különféle
szinteken. Felsőőrött a leggazdagabb a kínálat, ahol több kezdő szintű tanfolyam mellett haladó, felsőfokú, sőt a hivatalos nyelv
elsajátítására is alkalmas felsőfokú szakmai nyelvtanfolyam is indul, mondta el Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok
Népfőiskolájának ügyvezetője…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

A bécsi Bornemisza Péter Társaság februári rendezvénye
Balassi Bálint nevelőjéről, Bornemisza Péterről elnevezett bécsi székhelyű Társaság 2020. februári rendezvénye Kató Zoltán
Óraátállítás című könyvének felolvasóestje volt. A BP Társaság 2020. évi első rendezvényének meghívottja Demény Péter
(Kolozsvár), író, szerkesztő, egyetemi tanár „Bécsi órakeringő. A jelenlévőket ezúttal Tubák Csaba, a Társaság titkára köszöntötte,
majd bemutatta az este előadóját, Kató Zoltánt. Kató Zoltán Székelyföldön, Háromszéken született, a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetemen…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Megbukott az Orban-kormány, nem lesz kétfordulós polgármester-választás
Megszavazta szerdán a parlament a bizalmatlansági indítványt, így az Orban-kabinet mindössze három hónapig tartó mandátum
után megbukott. Nem lép hatályba a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről szóló törvénymódosítás sem, amit a kormány
felelősségvállalással akart elfogadtatni. Már csak az a kérdés, lesz-e a továbbiakban parlamenti többség az előre hozott választások
kiírásához is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Klaus Johannis megerősítette: előre hozott választásokat akar
Klaus Johannis szerint mielőbb lehetőséget kell teremteni arra, hogy a polgárok a reformok mellett elkötelezett új parlamentet
válasszanak. Az államfő szerda esti sajtónyilatkozatában arra reagált, hogy a szociáldemokrata ellenzék köré szerveződött
parlamenti többség megvonta a bizalmat Ludovic Orban kisebbségi kormányától. Johannis szerint a rendkívüli szimpátiának
örvendő Nemzeti Liberális Párt (PNL) három hónapja kormányzásra vállalkozó kormánya "lelkesen" dolgozott Románia
rendbetételén…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Hivatalos: újraindítja Verespatak UNESCO-jelölését a kormány
Újraindítja a kormány azt az eljárást, amelynek nyomán felvehetik Verespatakot az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) védett kulturális örökségeinek listájára - jelentette be pénteken Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter…”
Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Pert vesztett a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert főfogyasztóvédő
Jogerősen elutasította a Brassói Táblabíróság Mircea Diacon Kovászna megyei főfogyasztóvédő keresetét, amelyet Tamás Sándor
ellen tett. A Kovászna megyei önkormányzat elnöke az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő a Ku Klux Klánéhoz
hasonlította Diaconu tevékenységét. A táblabíróság szerint nem történt diszkrimináció.„Időnként kisüt a nap Székelyföldön is” –
kommentálta portálunknak a bíróság döntését Tamás Sándor…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Több mint 65 ezer gyerek vesz részt a Meleg ebéd programban
A kormány elfogadott keddi ülésén egy sürgősségi kormányrendeletet, amely a második félévtől 150 óvoda és iskola 65.343
gyerekét vonja be a Meleg ebéd programba – tájékoztat az oktatási minisztérium közleménye. A dokumentum szerint a korábbi
kísérleti programban ötven iskola vett részt…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Kötetbemutató: Mi, székelyek és román barátaink
A Kolozsvári Művészeti Múzeum, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Élő Székelyföld Munkacsoport
szervezésében 2020. február 6-án, csütörtökön, 17 órától a Kolozsvári Művészeti Múzeum Tonitza-termében kerül bemutatásra a
Mi, székelyek és román barátaink. Interjúk, dokumentumok és vallomások az együttélésről c. magyar és román nyelven megjelent
kötet. A kötetek szerzője Simó Márton író, költő, szerkesztő, civil aktivista, a Hargita Népe munkatársa. A szerzővel a magyar és
román nyelvű kiadásokról a kötet kolozsvári bemutatóján Lucian Nastasă Kovacs múzeumigazgató beszélget…” Forrás: Erdely.ma:
teljes cikk >

160 éves a Székely Mikó Kollégium
Derűvel, játékkal, az iskola több mint másfél évszázados történetét idéző, Sepsiszentgyörgy történelmi visszapillantójának is
tekinthető kiállítással, könyv- és filmbemutatóval, tudományos előadással, többnemzedéknyi véndiák és tanár részvételével tartott
gálaműsorral zárja jövő héten a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium a fennállásának 160. évét ünneplő eseménysorozatot,
amely tavaly novemberben rendhagyó iskolanappal, a Mikóról szóló irodalom bibliográfiájának bemutatásával kezdődött, majd
emlék-istentisztelettel és a mikós tanárokról szóló film bemutatójával folytatódott…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Ismertető: Téli sportolimpia a Bolyaiban
Január 31-én tartották meg a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a harmadik téli sportolimpiát. Az esemény iránt – az elmúlt évekhez
hasonlóan – nagy volt az érdeklődés, ez nem is csoda, hiszen a szervezők sok újítással készültek az idei vetélkedőre. Az eseményt
bolyais diákok szervezik bolyais diákoknak, de más érdeklődőket is várnak, akár nézelődni, akár szurkolni. Az eseményről Nagy
Attilát, a Bolyai Diákszövetség elnökét kérdeztük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Megjelent a Korunk 2020. februári száma
„A művészet az avantgárdok jelentkezésével monarchikusból köztársaságivá mutált. Spontán és anarchikus – azaz önvezérlő
csoportok és irányzataik többese és többfélesége révén is alakult és alakul” – írja András Sándor a Korunk februári lapszámának
bevezető írásában. Hogyan ragadható meg ez a sokféleség?…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Bemutatták Székely János A nyugati hadtest című kisregényének román nyelvű fordítását
Bemutatták Székely János A nyugati hadtest című regényének román nyelvű fordítását kedden Bukarestben a Balassi Intézetben.
Az 1979-ben megjelent kisregényt Marius Tabacu műfordító ültette át román nyelvre, a kötet a Curtea Veche Kiadó gondozásában
látott napvilágot. Kósa András László, a Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a művet
Tabacu már 1989-ben lefordította, meg is jelent, de az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk >

Kosztolányi titkai. Bíró-Balogh Tamás és Új Krisztina estje
Jövő héten ismét sor kerül a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat által szervezett író-olvasó találkozóra, a szép és értékes
hagyománnyá vált Irodalmi Játékokra – immár a 107.-re. A soron következő eseményt a Látó és a Lector Kiadó szervezi, címe
Kosztolányi titkai. Bíró-Balogh Tamás és Új Krisztina estje. A szerzőkkel – Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel és Új
Krisztina költővel – Codău Annamária fog beszélgetni február 12-én 17 órától a Bernády Házban. Az irodalmi esten bemutatják
Bíró-Balogh Tamás két legutóbbi könyvét, a Hakni c. novelláskötetet és a Ha nem volnátok ti. Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei
című, a Jaffa Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötetet. Új Krisztina versei folyóiratokban, valamint a Szép versek
antológiasorozatban jelentek meg. Az eseményen az ő műveivel is megismerkedhet a marosvásárhelyi közönség…” Forrás: Enepujsag.ro: teljes cikk >

Hetvenéves a kolozsvári Puck Bábszínház
Bábelőadásokkal és gyerekprogramokkal várja közönségét a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő kolozsvári Puck Bábszínház.
A Puck Bábszínház 1950. február 5-én jött létre, előbb Kolozsvári Bábszínház néven. Hetven év alatt összesen több mint 300
előadást mutatott be a román és a magyar társulat. …” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Felmérő: Kisebb javulás, de nagyobb különbségek az ötödikeseknél
Tovább nőtt a különbség a szociálisan hátrányos helyzetű és a jobb körülmények között élő gyerekek matematikaeredményei között
– derül ki a Tesztelés 5 eredményeiből. Összesítésben azonban javultak az eredmények. Tavaly novemberben 48 605 ötödikes vett
részt az országos tesztelésen, amelyen a matematika és az anyanyelvi, szövegértési kompetenciáikat mérték fel. A közel 1500
bekapcsolódott iskola közül 125 volt magyar tanítási nyelvű és egy ukrán. Az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest minden
tantárgyból jobban teljesítettek a gyerekek. A magyar nyelv és irodalom felmérőt majdnem 3000 diák írta meg, a 30 feladatból álló
tesztet átlagosan 62%-ra teljesítették. Az eredmények alapján az irodalommal kapcsolatos kérdésekre nagyobb arányban válaszoltak
helyesen, mint a nyelvtant érintőkre…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Az INESS független jobboldali thin-tank választási programelemzése
A választások közeledtével az egyes elemző intézmények is sorra értékelik a választásokon induló politikai pártok programjait. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy egy általános, mindenre kiterjedő, abszolút elfogadható sorrendet lehetne felállítani a pártok
sorrendjéről a választási programok alapján. Elvégre a választók igényei is különbözőek. Van, aki az állami segítségnyújtásban hisz,
míg mások inkább saját képességeikre támaszkodnának bízva abban, hogy az állam minél kevésbé akadályozza őket. Az INESS
értékelésénél is arról van szó, hogy saját szemléletét, értékrendje szerint állít fel kritériumrendszert és értékeli a pártok választási
programját. Az INESS eddig három témakörben értékelte a pártok választási programját. Oktatásügy, mezőgazdaság, valamint adóés járulékpolitika szerint…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

„Magyar” mint pejoratív jelző – az új szlovák szleng szótár szerint
Ez év februárjában jelent meg a Maxdorf kiadó gondozásában 328 oldalon a Szlovák szleng és köznyelv szótára, melyet Daniel
Hevier a SME.sk-n a következő szavakkal mutatott be: “A szlovák szleng és köznyelv szótára a nemzeti önbecsülés jele. Szerzője
nem tanult nyelvtudós, melynek előnyei mellett bizonyos határai is vannak. De mindenképp értékes impulzust jelent a hivatalos
lexikográfia számára.” A kiadvány m-betűs részénél nagy meglepetésre igencsak sértő, a szlovák szlengben valóban elterjed
jelentése olvasható a magyar szónak, mely közzététele után azonnal óriási felháborodást váltott ki a közösségi oldalakon…” Forrás:
Korkep.sk: teljes cikk >

Bukovszky: Az 1945 utáni felvidéki magyarság helyzetéről beszélt Komáromban
Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos ezúttal történészi minőségében látogatott el a komáromi Selye János Gimnáziumba,
ahol a felvidéki magyarság 1945 utáni helyzetéről tartott érdekes előadást a rendhagyó történelemórán. Bukovszky László
kisebbségi kormánybiztost eredeti foglalkozása szerint történész, levéltáros. Már a '90-es évek óta foglalkozik a hontalanság éveivel.
A felvidéki magyarság 1945 utáni helyzete, mint kutatási téma – saját bevallása szerint – 2004-ben „talált rá”. A Csehszlovákiai
Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty per szlovákiai recepciója címet viselő könyve 2016-ban jelent meg…”
Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Újabb antológia a nógrádi régió bőséges történelméről
Öt évvel ezelőtt vakmerőnek tűnő vállalkozásba fogott Mišo Šesták Várkúton (Hradište), összehívta a regionális történelem iránt
érdeklődők baráti találkozóját. Az ötlet nem várt sikert ért el, ma már, ha november, akkor ez sokak számára az összejövetelt jelenti,
amely már kinőtte a település kultúrházát, így azt Losoncon is megrendezik. A két találkozóra 2019. november 28-án és 30-án került
sor…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Évértékelő: Zoboralja egyetlen magyar szakközépiskolája
A zoboralji magyar szakközépiskola diákjai és pedagógusai sikeresen zárták az idei tanév első félévét. A tanév kezdetén Szabó
Bodó Renáta tanárnő vezetésével az iskola végzős diákjai adatgyűjtő terepmunkában vettek részt Zoboralja egyes településein.
Ennek eredményeként született meg a „Zoboralja Kollégium” c. kötet, Tóth Klára és Horváth Zsolt szerkesztésében…” Forrás:
Ma7.sk: teljes cikk >

“Iskola a nyelvhatáron” – B. Kovács István előadása
Harmadik évadához érkezett a Pósa Lajos Társaság Légy Lámpás előadás-sorozata. Február 13-án “Iskola a nyelvhatáron” címmel
tart előadást B. Kovács István gömörológus a rimaszombati Csillagházban 17.30 órai kezdettel. A programban közreműködik Bene
Viktor, a Tompa Mihály Református Gimnázium növendéke. A rendezvényre a belépés díjtalan…” Forrás: Rozsnyovidek.sk: teljes
cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Európa–Ukrajna Fórum Lengyelországban
A lengyelországi Rzeszowban került megrendezésre a 13. Európa–Ukrajna Fórum. A rendezvényen Ukrajna és az európai uniós
országok szakemberei a politikai, gazdasági, valamint a kulturális kapcsolatok lehetőségeit vizsgálták. A fórum kulturális
együttműködésről szóló panelbeszélgetésén részt vett és felszólalt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke is, aki beszámolt a kárpátaljai magyarság helyzetéről…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Különleges névválasztásnál az ukrán államnak közbe kell lépni
Állami beavatkozásra van szükség, ha szülők gúnyos vagy sértő nevet választanak gyermeküknek. Közölte Facebook üzenetében
Mikola Kuleba gyermekjogi biztos – olvashatjuk a Pravdacom.ua hírportálon. „A szülők bármilyen nevet választhatnak
gyermeküknek, az ukrán törvények ezt semmilyen formában sem korlátozzák. Mégis ragaszkodom ahhoz, hogy mindez a józanész
keretein belül történjen…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Kárpátalja vezeti a tartozási listát
Az állami statisztikai szolgálat tájékoztatója szerint a közműdíjak fizetése terén Kárpátalja áll a legrosszabbul. A sereghajtók között
van még Odessza, Herszon és Luhanszk megye. A múlt év ugyanezen hónapjában a lakosság igyekezett kiegyenlíteni közműdíj-

hátralékait. E téren Kijev bizonyult a legügyesebbnek, hisz az ott lakók 96,3 százaléka szabadult meg az adósságaitól. Ám az
országos kép nem sokat javult. Jelenleg a rezsitartozások meghaladják az 58,4 milliárd hrivnyát…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Hét kárpátaljai településtársulást megfelelőnek talált a kormány
A kormány országosan 38 olyan településtársulást hagyott jóvá, ahol 2019-ben első ízben tartottak képviselő- és polgármesterválasztást – adta hírül szerdán a Zakarpattya Online hírportál. A jelzett településtársulások közül hét Kárpátalján található […] Ezek
a társulások közvetlen költségvetési kapcsolatba léphetnek az állami büdzsével. A településtársulások hivatalos jóváhagyásának fő
kritériuma az volt, hogy megfeleltek a megyék távlati terveinek…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző – harmadik képzési alkalom
A kárpátaljai magyarság megmaradásának érdekében nélkülözhetetlen a jövő nemzedékének politikai „kiképzése” is. Ennek
érdekében indította el második etapját a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátalján. A művelt és lelkes fiatalokból álló
társaság Beregszász és Ungvár után nyugatabbra vette az irányt, hisz a rövid budapesti állomásozást követően Brüsszelbe repültek,
hogy testközelből is betekintést nyerjenek az európai politika mikéntjeibe. Ez alatt az úgynevezett „rövid állomásozás” alatt minden
résztvevőnek be kellett mutatnia a heteken át készült, aprólékosan megtervezett politikai beszédét a többiek előtt…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

Ápolás és betegellátás szak a Rákóczi-főiskolán
A Debreceni Egyetem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve idén 4. alkalommal indít Ukrajnában
nem akkreditált alapképzést ápolás és betegellátás szakon nappali és levelező tagozaton egyaránt…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes
cikk >

Harangozó Miklós-tárlat a nagyszőlősi galériában
Ez a tárlat A Magyar Kultúra Hetének záró rendezvénye, s annak apropóján mutatjuk be Harangozó Miklós festményeit, hogy a
néhai képzőművész decemberben kapta meg posztumusz az Aba Novák-díjat (Aba Novák XX. századi magyar festő volt), melyet
Magyarország Ungvári Főkonzulátusán vettek át elhunyt édesapjuk nevében Harangozó Miklós gyermekei. Ez egy reprezentatív
kiállítás a művész 1970 és 2010 között alkotott műveiből…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Műhelymunka a Lónyay család örökségéről Beregsomban
A Lónyay örökség beregsomi vetületei címmel szervezett műhelymunkát a Beregsomért Alapítvány február 5-én a község
református parókiájának nagytermében. Az összejövetel apropója egy, a Lónyay családra alapozott kulturális örökség központ
tervének bemutatása volt. A projekt még 2017 tavaszán indult, és fő feladata a Lónyay család szellemi örökségének felderítése,
ápolása és a Lónyay-kastélyok közösségi szolgálatba állítása a magyarországi Tuzsér, a felvidéki Deregnyő és a kárpátaljai
Beregsom együttműködése által…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Interjú: Tóth Erzsébet a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének új elnökével
Tóth Erzsébet magyar szakos középiskolai tanár, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének új elnöke korábban az egyesület
alelnökeként is aktív szerepet töltött be. Az új mandátum elején terveiről, esetleges bővítő-fejlesztő elképzeléseiről kérdeztük… ”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Ezentúl minden héten lesz Drávatáj!
Február 8-ától minden héten új adással jelentkezik a Drávatáj, a horvátországi magyarság egyetlen televíziós magazinműsora. A
félórás adás változatlanul szombaton este 18.30-tól lesz látható a Szlavón Televízió műsorán. A Drávatáj 2002. március 15-én indult,
a horvátországi magyarság egyetlen magyar nyelvű televíziós magazinműsoráról van szó. Az elmúlt időszakban elsősorban a
horvátországi magyar köz- és művelődési élet eseményeivel foglalkozott… ” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk >

Újabb falumonográfia Lábadi Károlytól
Dr. Lábadi Károly bécsi, budapesti és horvátországi levéltári kutatásokat végzett, hogy megrajzolhassa Bellye történeti freskóját. A
szerző legújabb falumonográfiáját tavaly év végén jelentette meg a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a zágrábi
Kisebbségi Tanács támogatásával. […]A szerző bécsi, budapesti és horvátországi levéltári kutatásai alapján rajzolja meg a település
történeti freskóját. Kitér varázslatos természeti környezetének bemutatására, hagyományaira, szellemi értékeire, felekezeteire,
nevezetes, európai hírű szülötteire. Páratlanul értékes, eddig ismeretlen dokumentumok, mint például a katolikus templom tervrajza,
vagy a kastély 18. századból származó alaprajza és számos egyéb illusztráció, dokumentum tárja fel Bellye históriáját. A településről
ez az első monográfia… ” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk >

Nyílt nap a HMOM Központban
Az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK) január 29-én nyílt napot tartottak,
melyen részt vettek vidékünk magyar iskoláinak a végzősei… ” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk >

Szakadás: egy dokumentumfilm a kopácsiakról
Bemutatták Kölcsey Levente Szakadás című dokumentumfilmjét Kopácson, mely a falu történetének egy időszakáról szól archív
felvételeken és helyi emberekkel készített interjúkon keresztül. A filmben nagy hangsúlyt kap a háború, amely „szakadást” okozott
a közösség életében – a földrajzi név, a Szakadás-tó mellett erre utal az alkotás címe… ” Forrás: Kepujsag.com: teljes cikk >

Horvátországi magyar vállalkozók kimagasló teljesítményükért rangos turisztikai díjban részesültek
A Napraforgó-díjakkal azon vállalkozókat, egyesületeket, rendezvényeket, programokat jutalmazzák minden évben, akik/amelyek
a rurális turizmus területén tevékenykednek kimagasló teljesítménnyel. Idén három elismerés érkezett a Drávaszögbe… ” Forrás:
Kepujsag.com: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

