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Vitéz Molnár László törzsőrmester emléktábláját adta át a Szent György Lovagrend az UMIZ számára február 14-én, pénteken az
alsóőri Öreg Iskolában. A mai Burgenland területén született Molnár Lászlót Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki az I.
világháborúban tanúsított hősies helytállásáért. A burgenlandi magyarság és a Szent György Lovagrend közösen emlékezett az
egykori hősre. […] Molnár László 1881-ben, Pinkatótfaluban, az egykori Vas vármegye területén született, amely ma már
Monyorókerék/Eberau település része.1918. június 8-án szakaszával megállították az olasz csapatok betörését…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

"SZTEREOPSZIS" Kiállításmegnyitó Bolgovics Gergő festményeiből Bécsben
Január 29-én nyílt kiállítás Bolgovics Gergő festményeiből a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület és az AMAPED - Ausztriai
Magyar Pedagógusok Egyesületének közös szervezésében. A kiállítást Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület
elnöke nyitotta meg, aki már régebbről ismeri Gergőt és a munkáit…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Örökölt minták a mesékben
A Lean in Femspace, az Ausztriában élő magyar nők professzionális, non profit egyesülete szerteágazó rendezvényei között egy
különleges eseménynek adott teret Bécsben. Február 12-én Benyó Erzsébet, önismereti tanácsadó, kreatív meseterapeuta és a
Femspace Mentorprogram egyik mentora vezette be az érdeklődőket a mesék világába…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Nagy Burgenland Túra 2020
Májusban ismét elstartol a Nagy Burgenland Túra az ORF Burgenland szervezésében. Május 21. és 27. között Köpcsénytől/Kittsee
Gyanafalváig/Jennersdorf tart majd a hét napos túra. […]„7 nap, 7 járás, 7 kaland“ az idei Nagy Burgenland Túra mottója. 2013-óta
több, mint 16.000 túrázó vett részt az ORF Burgenland túrahetén…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Tavaly 4,1 százalékkal nőtt a hazai gazdaság
Az előző évhez mérten tavaly 4,1 százalékkal nőtt a román gazdaság – közölte pénteken gyorsjelentésében az Országos Statisztikai
Intézet. A tavalyi negyedik negyedévi bruttó hazai termék (GDP) 1,5 százalékkal haladta meg a harmadik negyedévit. Éves
összevetésben a negyedik negyedéves GDP a nyers adatok szerint 4,3 százalékkal volt nagyobb 2018 azonos időszakához mérten,
a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a bővülés 4,2 százalék volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a parlamenti választási törvényt módosító vitatott rendelet
Megjelent a Hivatalos Közlönyben, így három napon belül hatályba lép a parlamenti választási törvényt módosító, tíz napja
elfogadott sürgősségi kormányrendelet, amelyet mind az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD), mind a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) kifogásolt. A sürgősségi rendelet egyebek közt megduplázza a külföldön élő románok parlamenti
képviseletét, és előírja, hogy a külföldi szavazókörök három napig – a hazai választást megelőző két napon is – tartsanak nyitva. Az
RMDSZ és a PSD főleg azt a rendelkezést vitatja, amely szerint a hazai választók nemcsak az állandó vagy ideiglenes lakhelyük
megyéjében, hanem bármely választókerületben leadhatják voksukat. A magyar érdekképviselet szerint ez a választási rendszer
burkolt módosítását jelenti, amit elfogadhatatlannak tart…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A cél, hogy kijöjjön több mint húszmillió lakos
Egyértelmű, hogy a 2021-es népszámlálás kitűzött célja, hogy kijöjjön a több mint húszmillió romániai lakos, és ezt keresztül is
viszi a kormány – hívta fel a figyelmet pénteki sajtótájékoztatón Márton Árpád, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti

képviselője. A képviselő rámutatott, a Hivatalos Közlönyben megjelent a 2020/1-es népszámlálásra vonatkozó sürgősségi
kormányrendelet, ebben az szerepel, hogy az összeírásra három szakaszban kerül sor…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Új román-magyar határátkelő megnyitását szorgalmazza négy törvényhozó
Új határátkelő megnyitását szorgalmazza a román-magyar határon négy törvényhozó a szenátushoz benyújtott tervezetben. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőházi frakcióvezetője, Alfred Simonis, Adrian Diaconu és Eugen Dogariu szociáldemokrata,
valamint Adnagi Slavoliub kisebbségi parlamenti képviselők által benyújtott törvénytervezet szerint az új határátkelő Óbéb (Beba
Veche) és Kübekháza között húzódna. Jelenleg ha Óbébából el szeretnénk jutni Szegedre, a régió legfontosabb magyar városába,
85 kilométert kell megtenni, mivel el kell menni a legközelebbi határátkelőig. Az új pont megnyitásával azonban a két település
közötti távolság mindössze 22 kilométer lesz, áll az indoklásban…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

A MÚRE nem tart az újságírók politikai megvásárlásától
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete szerint az újságírók esetleges politikai megvásárlásánál nagyobb kárt okoz a sajtóban
dolgozóknak és a médiafogyasztóknak mindenféle nyomásgyakorlás, a szerkesztőségek „kézi vezérléssel” való irányítása. A MÚRE
pénteken arra reagált, hogy egy kedden elfogadott törvény szerint az újságíróknak nem kell fizetniük személyi jövedelemadót. Az
állásfoglalás szerint a kihirdetésre váró jogszabályra szükség van, mert a sajtóban dolgozók többségének a jövedelme ugyanis
elmarad a hazai bruttó átlagbér szintjétől. […] „Mégsem tudunk egyértelműen örülni e politikai megoldásnak, többek között azt
sem tartva helyénvalónak, hogy a pénzügyminiszter döntse el: kik a rendelkezés haszonélvezői…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Az ország legmodernebb kulturális és ifjúsági központja épül Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy történetének eddigi legnagyobb beruházását valósítják meg a város központjában: a jelenlegi Bodok hotel helyén
megépül az ország legkorszerűbb kulturális-ifjúsági központja. Ehhez lebontják a „kommunista relikviát”, a romos Bodok szállodát.
A nagyszabású projekt létrejöttéhez három intézmény fogott össze a tulajdonukban lévő ingatlanokkal társulva, így a
sepsiszentgyörgyi és háromszéki önkormányzatok és a Sapientia Alapítvány – jelentette be pénteken Antal Árpád polgármester,
Tamás Sándor háromszéki tanácselnök és Kató Béla, az alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: A brassói szász Fekete templom PR-osztályvezetőjével beszélgettünk
Megújulásra csak akkor van lehetőség, ha kilépünk a megszokott keretből. Ezt teszi a brassói szász közösség is, amelynek vallásosos,
szellemi és kulturális élete a Fekete templom köré épül – tudtuk meg Frank Zieglertől. A Cenk alatti város turisztikai szimbóluma
PR-osztályát vezető harmincas fiatalember szászmedgyesi szász családból származik, húsz évet élt Németországban, most pedig
Brassóban foglalkozik körülbelül mindennel, ami közössége jövőjét szolgálja. Közösségi múltról és jelenről is kérdezte a Maszol.
[…]Időközben a közösség stabilizálódott, és még annak ellenére is, hogy a Fekete templom ágostai hitvallású evangélikus közössége
egyre csökken – jelenleg 920 hívet számlál –, eköré a szász közösség köré összegyűlt a szimpatizánsoknak egy olyan tábora
barátokból és partnerekből, akik azonos értékrendet vallanak. Én mindemellett azt is hiszem, hogy egy közösséget nem a
számszerűsége, hanem a minősége határozza meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Mini közösségi könyvtár nyílik Szatmárnémetiben
Hamarosan Szatmárnémetiben is megjelenik a nemzetközi Little Free Library mini közösségi könyvtár hálózat. A szervezők - a
helyi USR - jelenleg könyvadományokat gyűjtenek az induláshoz. Mint írják, Bukarest és Barcaszentpéter (Brassó megye) után
Szatmárnémeti lesz a 3. olyan város az országban, ahol bevezetik a Little Free Library-t. A koncepció a könyvmegosztáson alapul,
ösztönözi a könyvcserét az „adj egy könyvet – vegyél el egy könyvet” elv alapján…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Véglegesítették az erdészmérnöki és a vadgazdálkodási szakok akkreditációját a Sapientián
Véglegesítették a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészmérnöki és vadgazdálkodási szakának akkreditációját –
jelentette be Kató Béla. A Sapientia Alapítvány elnöke azt mondta, már csak a hivatalos dokumentumokat várják, hogy ősztől
beindíthassák Sepsiszentgyörgyön a képzést. Emellett a Sapientia két testnevelés és sporttudománnyal kapcsolatos szak elindítását
is tervezi. A budapesti Testnevelési Egyetem vállalta, hogy a két szak indításához teljes körű szakmai, oktatói támogatást fog
biztosítani az elkövetkező időszakban…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Párbeszéd pedagógusok és szülők között
A tanügyi rendszer felnőtt szereplői, a szülők és pedagógusok közötti kapcsolat javítása érdekében indult párbeszédsorozat a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum igazgatóinak kezdeményezésére. Az első találkozót Az erdélyi magyar iskola működési rendszere –
nehézségek, kihívások címmel január 30-án tartották a Studium Prospero Kulturális Központ Forradalom utcai székhelyén. A

Csiszér Zsuzsa iskolapszichológus vezette rendezvényen Mátéfi István igazgató, Hajdú Zoltán igazgatóhelyettes, Incze Gáspár
diákképviselő, az iskola pedagógusainak többsége, szülők és néhány diák vett részt…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Toró Tibor Interjú: Az erdélyi magyarok beleszocializálódtak az idegengyűlöletbe
Az erdélyi magyarok körében magasabb arányban mutatható ki az idegengyűlölet, mint a románok vagy a magyarországi magyarok
körében – jelzik az elmúlt évek kutatásai. Toró Tibor kolozsvári szociológus, politológus a Krónikának adott interjúban elmondta:
a romániai magyarokra jellemző, a marginalizált csoportokkal szembeni „többségi xenofóbia” Erdély-szerte tetten érhető, így a
ditróihoz hasonló eset nemcsak Székelyföldön, de más, magyarok lakta erdélyi területen is megtörténhetett volna…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Nem merül feledésbe a tatárbetörés pusztítása
Harmadik alkalommal emlékeztek meg az 1694-es tatárbetörés áldozatairól Csíkszentmihályon vasárnap. Az ünnepség
megemlékező szentmisével kezdődött a helyi templomban, majd az Arany János Iskola diákjainak történelmi visszatekintőkkel,
énekekkel és szavalatokkal tarkított műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Egyebek mellett felelevenítették, hogy 1694. február
13-án a tatárok felégették a községet és a környező falvakat, a lakosság egy részét lemészárolták, és mintegy ezer személyt rabságba
hurcoltak. A község tizese, a Csíkszentmihály és Szépvíz között elterülő Cibrefalva ekkor pusztult el teljesen. Az előadást követően
a templom melletti kopjafánál ünnepi beszédekkel folytatódott az esemény, elsőként Izsák-Székely Lóránt csíkszentmihályi
polgármester szólt a jelenlévőkhöz…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Szlovákiai Városok Uniójának regionális fejlesztési tervezete
Az Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) kérdéses megoldást javasol a regionális fejlesztés területén a 2021 és 2027 közötti európai
uniós fejlesztési és költségvetési időszakra. A térképükö látható, hogy a zöld területek képezik az első prioritási tengelyt, a
fejlesztések fő gócát. A kék színűek a második prioritási tengelyt, míg a sárga és a barna foltok a harmadik prioritási tengelyt,
miközben ez utóbbiak csupán akkor lennének fejlesztésre, az az uniós támogatások lehívására alkalmas kistérségek, ha érintkeznek
az 1. vagy a 2. prioritási tengely térségével. A fehér színű települések, kataszterek szerintük a fejlesztésekből kizárandó területek
lesznek. Ez a negyedik kategória, azaz a mi olvasatunkban elszegényítésre, elsorvasztásra ítélt területek…” Forrás: Felvidek.ma:
teljes cikk >

Szlovákiai magyar városok is emlékeznek Kuciakra és jegyesére
Február 21-én, Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának második évfordulóján több, magyarok által
lakott városban is megemlékezéseket tartanak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Az oktatásügyi tárca vezetője szerint javult a szlovákiai tanulók tudás szintje
Martina Lubyová, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának vezetője a Szlovák Közszolgálati Rádió és Televízió
(RTVS) vitaműsorában rámutatott, hogy jelentősen javult iskoláink ötödikes tanulóinak teljesítménye az országos tesztelés alapján,
sőt a tanulók lényegesen jobb eredményeket értek el a PISA nemzetközi megmérettetésen is. Megelégedéssel nyugtázta, hogy a
szlovákiai diákok tudása érezhetően fejlődött, továbbá, hogy az oktatásügyi tárcának és az oktatási intézményeknek sikerült
visszafordítani az oktatás terén az utóbbi években tapasztalt negatív folyamatokat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Márai Sándorra emlékeztek
Mozgalmas napjuk volt a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium tanárainak és diákjainak. A neves
író, Márai Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából matematika- és szavalóversenyt rendeztek. A kerek évfordulót egy
emlékkiállítással koronázták meg…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Soóky László
Alig pár nappal hatvannyolcadik születésnapja előtt elhunyt Soóky László, költő, író, drámaíró. A búcsi születésű Soóky László a
komáromi gimnáziumban érettségizett, majd különböző foglalkozásokat végzett. 1977-től népművelő Marcelházán. A szombathelyi
tanárképző főiskolán népművelés–könyvtár szakos oklevelet szerzett (1984). 1990-ben egyik alapítója és szerkesztője volt a
komáromi Reflexnek. A legutóbbi drámáiban a felvidéki magyar közeg élete jelenik meg. A Soóky-trilógia ezt dolgozza fel. Amíg
A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd a csehszlovákiai magyar közösség újrakezdéséről, élni akarásáról, a kisember túlélési

praktikáiról mesélt, az Egy disznótor pontos leírása a maga derűjével és emberségével megmutatta a töréspontokat, a közösségi
csapdákat, a kihagyott lehetőségeket, a táj provincialitásá…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk >

Videóriport: a Selye Egyetem nyílt napja
Február közepe a komáromi Selye János Egyetemen már a hagyományos nyílt nap ideje is. Szlovákia egyetlen, magyar nyelven
oktató felsőoktatási intézményét ilyenkor több száz középiskolás diák és szüleik keresik fel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

A Nyitrai Egyetem nyílt napja
Aki a csütörtöki napját a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán töltötte, Szekeres László dékán helyettes tolmácsolásában
részletes információt kapott az egyetemi rendszer működéséről, a kar felépítéséről és tanulmányi programjairól, az egyes szakok
gyakorlati hasznosíthatóságáról. A szakmai bemutatkozás mellett helyet kapott a nyitrai magyar diákéletet összefogó Juhász Gyula
Ifjúsági Klub tevékenysége is, melyről a klubelnök, Csobády Csilla számolt be. A több mint 60 éves hagyománnyal rendelkező
nyitrai magyar pedagógusképzés mellett – amely magába foglalja a magyar szakos tanárok, valamint az óvópedagógusok és tanítók
új generációjának kinevelését – itt megtalálja a helyét a tolmács- és fordítóképzés, kétnyelvű ügyvitelszervezés, regionális
idegenforgalom, s a közép-európai areális tanulmányok iránt érdeklődő diák…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Iskolaismertető: Nívós magyar iskola Pozsony peremén
A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda gazdag múlttal rendelkezik. Épületében 1906 óta folyik a magyar nyelvű oktatás, s a kis
magyar sziget napjainkban is tárt ajtókkal várja azokat a gyermekeket, akik szeretnének az anyanyelvükön tanulni. Pozsonypüspöki
egykor színtiszta magyar település volt. Aztán jött a trianoni döntés, amelyet követően az etnikai arányok jelentősen megváltoztak.
A település 1972-ben Pozsony városrésze lett. A püspöki magyarok lélekszáma sajnos folyamatosan csökken, arányuk jelenleg 10
százalék körül mozog…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Elemzés: Az „őslakos népek” fogalmának jogi tartalmáról és a nemzeti kisebbségek anyaországuk létezésén
alapuló megkülönböztetéséről
Kijevi hivatalos látogatása során Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere javaslatcsomagot hozott az oktatási törvénnyel
kapcsolatos feszültségek feloldására. A javaslatokat még aznap megvalósíthatatlannak titulálta Hanna Novoszad oktatási miniszter.
A gyors reakció arra utal, hogy nem is tanulmányozták azokat, s mintha az oktatási tárca nem szeretné keresni a közös megegyezést.
A javaslatot, miszerint az ukrajnai magyarokat nyilvánítsák őslakos néppé Ukrajnában, Novoszad miniszter asszony azzal az
indokkal utasította el, hogy a kárpátaljai magyarságnak van anyaországa…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

A kettős állampolgárság kérdéséről beszélgettek a Kárpátaljai Megyei Tanácsban
A kettős állampolgárság kérdéséről tartottak kerekasztal beszélgetést a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal épületében. A
résztvevők arra a konszenzusra jutottak, hogy Ukrajnában igenis legalizálni kell a kettős állampolgárság intézményét, viszont arra
a kérdésre, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani nem könnyű választ találni. Világviszonylatban 86 országban engedélyezett a
többes, 29 országban pedig a kettős állampolgárság…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Interjú: Megjelent a Momentum Doctorandus Felvételi tájékoztatója
Megjelent a Momentum Doctorandus nyolcadik Felvételi tájékoztatója. A kárpátaljai magyar doktoranduszokat és aspiránsokat
tömörítő szervezet minden évben kiadja hasznos nyomtatványát, amely az érettségi, illetve felvételi előtt álló kárpátaljai magyar
diákok számára készül. […] A Felvételi tájékoztatót a Momentum Doctorandus csapata azzal a céllal kezdte el szerkeszteni 2013ban, hogy ösztönözze és segítse az érettségiző, felvételi előtt álló kárpátaljai magyar fiatalokat – magyarázza Fazekas Andrea
főszerkesztő…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Az Új ukrán iskola program 1 milliárd 400 ezer UAH-t kapott az állami költségvetésből
Az idén 2019-hez viszonyítva 17% növelték az Új ukrán iskola program szubvencióját, jelentette be Hanna Novoszad, az ukrán
oktatási és tudományos miniszter. Február 12-én a Miniszteri kabinet megszavazta az állami költségvetés elosztását és 1,4 milliárd
UAH-t utalt ki az Új ukrán iskola program fejlesztésére, informál a Pedrada oktatási hírportál…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Szórványvidéken oktatók konferenciája kezdődött a Rákóczi-főiskolán
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén is megszervezte a szórványvidéken oktatók konferenciáját. Az
eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) ad otthont február 14-16-a között. A rendezvényt dr.
Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke nyitotta meg. Beszédében vázolta azokat a pontokat, melyek a konferencia lényegét képezik: a
vasárnapi iskolák és a magyar, mint idegen nyelv oktatásának rendszere, valamint a Tulipán Tanoda – egy Ukrajnában bejegyzett
népművészeti, gyermek zeneiskola – működésének programja…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Videó: KMPSZ informatikai vetélkedője a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
Ismét tanulmányi vetélkedőt szervezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség. A helyesírási, földrajz, kémia és matematika
versenyek után most informatikából és programozásból mérhették össze tudásukat a diákok. A vetélkedőn a fiatalok hosszas
felkészülés eredményeit tudták bemutatni. A versenyen Kárpátalja számos magyar középiskoláját képviselték tehetséges diákok…”
Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Videó: Házasság Hete programsorozat a kárpátaljai nagycsaládosok szervezésében
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is csatlakozott a Házaspárok hete kezdeményezéshez. A szórakoztató programok
mellett a programsorozat csúcspontja dr. Csókay András sebész professzor és felesége Altai Daniella tartott megható és lélek erősítő
előadást, melyben a pár bizonyságot tett hitükről, és egymás iránti szeretetükről…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Ugocsai kulturális élet: grafikusok kiállítása Nagyszőlősön
A nagyszőlősi galériában február 14-én négy ukrán és egy magyar képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat. A kiállítás és annak
kellemes hangulatú nyitóünnepsége azt bizonyítja, hogy a különböző nemzetek békében, egymást tisztelve is élhetnek együtt. A
művészet közös nyelve pedig hidat épít a más-más nyelven beszélő, gondolkodó, de a szépet és a jót egyaránt s egymásban is
meglátó emberek között…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbia az államiság napját ünnepli
Szerbiában az államiság napját ünneplik ma. Annak emlékére tartják, hogy 1804. február 15-én kezdődött az első szerb felkelés,
1835-ben pedig ezen a napon hirdették ki az első szerb alkotmányt. Viharos történelme során Szerbiának több alkotmánya is volt, a
jelenlegit 2006-ban hozták meg. […]„A külhoni szerbek minidig számíthatnak az anyaország támogatására. Szerbia ma nem új
területeket, hanem új értékeket magáévá téve növekszik…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Háromszorosára nőhet az első gyermek utáni támogatás
Növelnék az első gyermek után járó egyszeri támogatás összegét Szerbiában. Erről beszélt a szerbiai köztelevízió adásában Slavica
Đukić Dejanović, a szerb kormány népesedéspolitikával megbízott tárca nélküli minisztere. Elmondta, hogy elképzelésük szerint
az első gyermek után járó összeg akár 300 ezer dinár is lehetne. A második gyermek után pedig 5 éven keresztül járna havonta 10
ezer dinár…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Zombor város napja
A jeles esemény alkalmából a helybéliek már második éve magyar nyelvű programokat is szerveznek. „Azzal, hogy egy közösség
hagyományt teremt, jövőt is épít” – hangzott el a tegnap esti városnapi ünnepségen. Pelt Ilona, A VMSZ nyugat-bácskai körzeti
szervezetének elnöke: Igyekszünk hagyományt teremteni ebből az ünnepségből, hiszen meggyőződéssel tudom mondani, hogy van
magyarság ebben a régióban, akik nagyon szívesen eljönnek erre az alkalomra, megéljük együtt ünnepünket, és úgy gondolom,
ebben a rohanó világban nagyon fontos megállni, átgondolni és visszagondolni egy kicsikét a múltba, a jelent értelmezni, és új
terveket szőni a jövőre…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A szabadkai VM4K-ban Végel László Kossuth-díjas íróval, drámaíróval folyt beszélgetés
A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban csütörtökön 19 órától Végel világai címmel irodalmi estre kerül
sor, amely során Végel László Kossuth-díjas íróval, drámaíróval, Lovas Ildikó József Attila-díjas író és Urbán András Jászai Maridíjas rendező, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója beszélgetett. Az est folyamán a közönség Végel László munkásságával,
szerteágazó tevékenységével ismerkedhetett meg. […] Végel László az akkor még Jugoszláviához tartozó Szenttamáson született
1941. február elsején…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Korhecz Papp Zsuzsanna egy Senser-festmény restaurálásán dolgozik
Dr. Korhecz Papp Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum festő-restaurátor művésze nagy feladatot vállalt magára. Jelenleg Paulus
Antonius Senser pécsi festőművész Csodálatos kenyérszaporítás című festményének restaurálásán dolgozik. Elmondása szerint ez
a legnagyobb méretű alkotás, amelyen valaha dolgozott. A munka kihívásairól és magáról a festményről beszélgettünk…” Forrás:
Magyarszo.rs: teljes cikk >

DIASZPÓRA
55 éves a Los Angeles-i Kárpátok Néptáncegyüttes
Az idén 55 éves fennállását ünneplő Kárpátok Néptáncegyüttes jubileumi programsorozattal készül mind saját évfordulójának
megünneplésére, mind pedig Trianon 100. évfordulójáról való megemlékezésre. Az ünnepi évet január 18-án egy fergeteges Zagyva
Banda koncert nyitotta meg, ahol a Kárpátok Néptáncegyüttes fellépett a Magyarországról érkező zenekarral, majd február 1-én a
Los Angeles-i Cserkészbálon bemutatta legújabb koreográfiáját az együttes az 55-ös évfordulóját hirdetve…” Forrás:
Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

