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Az MTA Földtudományok Osztálya, AZ MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottsága és az MTA Természetföldrajzi
Tudományos Bizottsága szervezésében 2020. március 03. 10.30-14.30 óra között tartják a Trianon 100: a békediktátum földrajzi
megközelítésben c. előadóülést…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >
Akadémiai székfoglaló: Illés S. Tamás, az MTA külső tagja
A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt Illés S. Tamás az MTA külső tagja
„Csigolyavektor: a gerincdeformitások harmadik dimenziójának megjelenítése” címmel tartandó székfoglaló előadására. Az előadás
ideje: 2020. március 18, (szerda) 14:00 óra. Az előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér
9. II. emelet…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Szlovákia sereghajtó az uniós támogatások kihasználása terén
Szlovákia az Európai Unió tagországai közül a legrosszabbul teljesít az uniós források merítése terén. A jelenlegi, lassan a végéhez
közeledő 2014-2020-as programidőszakban az ország nem egész 5 milliárd eurót merített ki, azaz megközelítőleg a harmadát a
lehetséges 15 milliárd eurónak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

2021-től kötelező lesz az óvodalátogatás. Mi vár a szülőkre?
Azok számára, akik idén fogják beíratni gyermekeiket az óvodába, még minden marad a régiben. A kötelező óvodalátogatás ugyanis
csak 2021. január 1-jével lép érvénybe. Azon gyermekeknek viszont, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 5. életévüket már kötelező
lesz óvodába menni. Ahogy arról az oktatásügyi minisztérium a SITA hírügynökséget tájékoztatta, a gyermek törvényes képviselője
választhat az óvoda és az individuális nevelés között. Szlovákia uniós viszonylatban, az Eurostat (Európai Statisztikai Intézet)
szerint, azok közé az országok közé tartozik, ahol a legkevesebb gyermek jár óvodába. A törvénymódosítást, mely kötelezővé teszi
az óvodába járást, 2019. júniusában fogadta el a parlament…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Programmustra: a pártok többségét hidegen hagyja a magyar kisebbség
A parlamenti választás előtt egyes szlovák pártok olyannyira meg szeretnék szólítani a magyar választókat, hogy a magyar
óriásplakátjaik mellett programjukban külön fejezetet szentelnek a kisebbségi kérdéseknek. Ennek ellenére még mindig nem a
nemzetiségek helyzetének javítása a központi kampánytéma…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Hagyományos népmesemondást bemutató és népszerűsítő előadássorozat
A Medvesalja polgári társulás szervezésében utolsó megállójához érkezett a hagyományos népmesemondást bemutató és
népszerűsítő előadássorozat. Varga Norbert folklórkutatóval harmadízben találkozhatott a hallgatóság, aki ezúttal az Élőszóval című
DVD-t mutatta be, mely a Hagyományok Háza Népmesetár sorozatának legújabb kiadványa…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

A málenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek Kassán
Megemlékezést tartottak Kassán, a Szedria épülete előtt, ahol azon magyar és német férfiak emléke előtt tisztelegtek, akiket 75 éve
ebből a börtönből tömegesen deportáltak a sztálini munkatáborokba. A Csemadok Szepsi Alapszerve és a Csemadok Kassai Városi
Választmánya által szervezett megemlékezést a korabeli gyűjtőtábor, a Szedria épülete előtt tartották. Köteles László, a Csemadok
alelnöke emlékeztetett, napra pontosan 75 évvel ezelőtt indult az első, magyarokból és németekből álló transzport a
munkatáborokba, a Gulagokba…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Az óvodafejlesztési programot értékelték Muzslán
Az óvodafejlesztési program kiértékelésére került sor Muzslán a könyvtárban. A kiértékelésen a Lévai, Érsekújvári és a Komáromi
járás érintett polgármesterei, óvodaigazgatói, képviselői vettek részt, ahol a 2016 és 2020 között a magyar állam támogatásának
köszönhetően felújításra kerültek a magyar óvodák. A Felvidékre 12,5 milliárd forint támogatás jutott 175 óvodára, s ebből 5 új
intézmény valósult meg…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Átadták a Jókai-díjat Komáromban
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által alapított díjat, a díszoklevelet és Jókai Mór
kezének Donáth Gyula szobrászművész által készített gipszmásolatát Gál Hedda, a Zentán született budapesti énekesnő vehette át.
A vajdasági származású író és énekes második alkalommal nyerte el a Jókai-díjat, melyet 14. alkalommal adtak át ma Komáromban
a Magyar széppróza napján…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Az ukrán kettős állampolgárság elsődleges és nagyon lényeges kérdés, Zelenszkij amerikai tanácsadója szerint
A kettős állampolgárság elsődleges és nagyon fontos kérdés, az amerikai és a kanadai ukrán diaszpórákban élők közül sokan
szeretnének ukrán állampolgársághoz jutni a sajátjukról történő lemondás nélkül, s ha lesz ilyen törvény, akkor lesz eredmény –
jelentette ki Andrij Mak amerikai jogász, Volodimir Zelenszkij elnök állományon kívüli tanácsadója a rubryka.com hírportálon
hétfőn megjelent interjújában…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

A Nép szolgája párt az „ukránosításról” szóló törvény felülvizsgálatát jelentette be
Olekszandr Tkacsenko, a Nép szolgája parlamenti képviselője, a Legfelső Tanács Humanitárius és információs politika
bizottságának vezetője szerint a tavaly áprilisban elfogadott nyelvtörvény (más néven a totális ukránosításról szóló törvény) számos
kockázati tényezőt tartalmaz a társadalom számára…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Ukrán hetilap: Útonállók ragadták magukhoz a nyelvpolitikát Ukrajnában
Ukrajnában minden nyelv használatát meg akarják tiltani az államnyelven kívül, megtorló-ellenőrző állami szerveket hozva létre,
amelyek az állam teljes erejével készülnek lesújtani azokra, akik nem tudnak, vagy nem akarnak lemondani évszázadok alatt
kialakult életmódjukról – írta hétvégén megjelent számában a 2000 című hetilap…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Kárpátaljára érkezik az ukrán oktatási miniszterhelyettes
Ljubomira Mandzij, oktatási miniszterhelyettes február 25-én érkezik Kárpátaljára – adta hírül a goloskarpat.info internetes
hírportál. Látogatásának célja, hogy a miniszterhelyettes olyan ukrán nyelv és irodalom tanárokkal beszéljen, akik magyar és román
nyelvű tanintézményekben tanítanak…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Interjú: A magyar könyvkiadás Kárpátalján
Közel háromszáz könyv, száz kárpátaljai szerző, huszonnyolc év – ezzel büszkélkedhet az Intermix Kiadó, melyet Dupka György
álmodott meg és működtet ma is. A kiadó az egyetlen hely a kárpátaljai alkotók számára, ahol alkotásuk kézzelfogható formát öltött.
A hiánypótló tevékenységgel nem csak a szerzők igényét elégítik ki, de szülőföldünk magyarságintézményeinek
állománygyarapításához is hozzájárulnak…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Interjú: Varga Bélával
Január elsején nyugdíjba vonult az MTI ungvári tudósítója, Varga Béla, ebből az alkalomból Magyarország Ungvári Főkonzulátusa
és a Kárpátaljával foglalkozó magyar kormánybiztosság emlékplakettel ismerte el munkásságát. A Kárpátalja hetilap újságírója
eszenyi otthonában beszélgetett vele. Az Eszenyben élő Varga Béla 25 éven át tudósította Kárpátaljáról a Magyar Távirati Irodát
(MTI), az általa leírt mondatokat hallhattuk a tévéhíradóban, a rádióban, olvashattuk a magyarországi és hazai lapokban is, ha
vidékünkkel kapcsolatos eseményekről volt szó. Ezzel együtt 33 éven át dolgozott az ungvári magyar tankönyvszerkesztőségben,
amelynek 20 évig volt a vezetője…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Videó: Komolyzenei tehetséggondozó program Kárpátalján
Kárpátalján is kezdetét vette a Várnagy Andrea zongoraművész által megálmodott „Zenevarázslat” tehetséggondozó program. A
megye művészeti iskoláinak növendékei számára szervezett zongora-képzés célja a tanulók felkarolása, tehetségük fejlesztése
valamint a klasszikus zene népszerűsítése…” Forrás: Karpat.ua:: teljes cikk >

Kulturális kavalkád Tiszapéterfalván
A Kultúrházak éjjel- nappal akció keretén belül Bécstől Eszékig nyolc határon túli település is becsatlakozott idén a
programsorozatba a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően. Bécsben, a felvidéki Komáromban, az erdélyi Nagybányán
és Nagyszebenben, a kárpátaljai Tiszapéterfalván, a délvidéki Lendván, Szabadkán és Eszéken a magyar népzene jeles képviselői a
Bellő Zenekar, a Rozsdamaró Zenekar, valamint a Kokas Banda húzta a talpalávalót az eseménysorozat részeként megrendezendő
táncházakban. A Kárpátaljáról egyedüliként bekapcsolódó népi együttes, immár második alkalommal tartott táncházat
Tiszapéterfalván, a Napsugár Egyesületi házban február 16-án. A rendezvény keretén belül tartották meg a III. Szülők bálját…”
Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Évértékelő: MNT
„Kisebbségi önkormányzatunk alapvető feladata 2019-ben sem volt más, minthogy a vajdasági magyar nemzeti közösség minden
egyes tagjának meghallgassa érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit, és hogy a lehetőségekkel összhangban a megvalósításukon
fáradozzon” – jelentette ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az MNT pénteki ülésén. A tavalyi munka beszámolójában
elmondta azt is, hogy az elmúlt egy évben az egyes területek infrastrukturális és szakmai fejlesztése során a céljuk nem volt sem
több, sem kevesebb, minthogy európai viszonylatban is kiemelkedő egyedit hozzanak létre, ami európai mértékkel mérve is felveszi
a versenyt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Megalakult a FüVÉSZ
Nem formális szervezetként szombaton, Topolyán megalakult a FüVÉSZ, a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége, amely
céljai közt határozta meg, hogy az elmúlt időszakban mesterségesen kialakított politikai megosztottság helyett – és annak ellenében
– egységes cselekvésre, közös fellépésre, együttműködésre biztassa és késztesse a vajdasági alkotókat. A FüVÉSZ megalakulását
megalapozta a felismerés, hogy a vajdasági magyar irodalomnak nincs egységes írószervezete, és ez a hiányosság már évtizedek óta
megnehezíti, hátráltatja, esetenként pedig el is lehetetleníti a vajdasági magyar alkotók érdekérvényesítését – sok esetben pedig az
érvényesülését is. A topolyai alakuló összejövetelen a FüVÉSZ kezdeményezői Bence Erika irodalomtörténészt, egyetemi tanárt
választották a szövetség elnökének…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Szabadka: Felvételi előkészítő az MNT szervezésében, érettségizők részére
Szabadkán szombaton délelőtt megkezdődtek azok a felvételi felkészítő órák, amelyek célja, hogy az érettségizők minél
eredményesebben szerepeljenek majd a szerbiai főiskolák/egyetemek felvételi vizsgáin. A foglalkozások a Magyar Nemzeti Tanács
ösztöndíjprogramjának szerves részét képezik. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban megtartott órákra Vajdaság
egész területéről érkeztek a végzős középiskolások…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Zenta: Felszentelték dr. Kiscsepcsényi Sántha György és felesége emléktábláját
Ünnepélyes keretek között szentelték fel ma délelőtt a zentai Felsővárosi köztemetőben dr. Kiscsepcsényi Sántha György (1863–
1948) sebész főorvos, a Magyar Párt alapító elnöke (1922–1929), a Magyar Országgyűlés felsőházi tagja (1942–1944) és felesége,
Apatini Fernbach Zsuzsanna (1878–1951) kolumbáriumát és emléktábláját. A rendezvény kezdetén Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, akik között mások mellett jelen voltak a Sánta és a Fernbach család leszármazottai,
Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Csorba
Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, Matuska Márton helytörténet-kutató, Czegledi Rudolf, Zenta község
polgármestere, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács több tisztségviselője is…” Forrás: Vajma.info:
teljes cikk >

A szerb-magyar határon átnyúló performansz Futakon
Bemutatták a Kilenc év után című performanszot a futaki Művelődési Központban. Az előadás az IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében valósult meg. Újvidék Város Művelődési Igazgatósága a Colourful Cooperation, azaz Színes
együttműködés projektum keretében szervezte meg az előadást. A performanszot a békéscsabai és az újvidéki egyetem hallgatói
közösen mutatták be…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Bemutatkozott az „Életünk“ újság Bécsben
Az Életünk című katolikus lap jövőjéről hallhattak az érdeklődők február 20-án, a Collegium Pazmaneumban, Bécsben. A hét
magyar hitbuzgalmi lap egyesüléséből létrejött kiadvány 1969-től az európai magyar katolikusok lapjának számít. A nagy multú,
immár 52. évfolyamába lépett havilap 2020 januárjától a budapesti Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft gondozásában, Varga
Gabriella főszerkesztő vezetésével jelenik meg. A bécsi publikum betekintést nyert a főszerkesztő célkitűzéseibe…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 >

MagyarOK – továbbképzés Bécsben
Szakmai továbbképzést tartott február 19-én a Bécsi Magyar Iskolaegyesület a magyart, mint idegen nyelvet oktató pedagógusok
számára. A program két meghívott előadója a MagyarOK című nyelvkönyvcsalád új köteteit és a hozzájuk kapcsolódó pedagógiai
módszertant mutatta be az érdeklődőknek. A továbbképzésen 21 pedagógus vett részt, Ausztria mellett Németországból és
Ukrajnából is érkezett résztvevő Bécsbe, számolt be Király Andrea, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület pedagógiai vezetője…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Egy este Ady Endrével Bécsben
Irodalmi esttel emlékeznek Ady Endrére február 25-én, kedden, 18:30-tól, a Bécsi Magyar Otthonban. A megemlékezés mottója:
„Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem“. Az előadók célja a magyar irodalom sokoldalú géniuszának bemutatása a közönségnek.
Az estre Ady Endre legismertebb költeményeiből válogattak szemelvényeket. Elhangzik majd a „Szeretném, ha szeretnének“, a
„Hunn, új legenda“, de a Léda-, a Csinszka-versekből és a magyarsághoz kötődő költeményekből is idéznek a megemlékezés
előadói…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Rekordnagyságú pályázati keret kiosztására kerül sor
Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója volt a Drávatáj televíziós magazinműsor stúdióvendége,
akivel a tavalyi évi pályázatokról s az idei tervekről beszélgettünk. A gazdasági program lebonyolításáért felelő Economica
Hungarica Alapítvány igazgatója, Palizs-Tóth Hajnalka a tavalyi pályázati évvel kapcsolatosan elmondta, öt felhívás keretében 240
pályázót tudtak támogatni, az eszközbeszerzési felhíváson belül mezőgazdasági és vállalkozó kategóriában, valamint a tavaly
indított mezőgazdasági földvásárlás, házvásárlás fiatal családok részére, illetve az ún. startup-pályázat kategóriákban…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk >

Vandálok megrongálták Szent Márton szobrát
A hétvégén ismeretlen tettesek megrongálták a pélmonostori Magyarok Otthona előtti Szent Márton téren nemrégiben felállított
Szent Márton-szobrot. A tettesek után a rendőrség nyomoz. Január elején avatták fel Pélmonostoron a Szent Márton teret, melynek
közepére névadója, Szent Márton püspök szobra került. A kültéri műtárgy valamivel több, mint egy hónapig állt sértetlenül, amikor
is ismeretlen vandálok megrongálták. A püspök botját letörték, kezét megcsonkították. A feljelentés megtörtént, a pélmonostori
rendőrség nyomoz az ügyben. – Nagyon szomorú vagyok a történtek miatt, nem gondoltam volna, hogy ez a szobor, mely a város
dísze és a magyar-horvát barátság jelképe, bárkit is zavarhat, a rongálás demoralizáló hatása kétségtelen – mondta Jankovics Róbert,
magyarságunk parlamenti képviselője…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Könyvadományok az anyanyelvápoló diákoknak
Belovár-Bilogora megye magyar kisebbségi önkormányzata nemrég könyvadományban részesítette a megye magyar
anyanyelvápoló diákjait. A könyveket elsőként a dežanovaci iskola tanulói vehették át. Belovár-Bilogora megyében nincs magyar

iskola, anyanyelvápolás is már csak négy intézményben van az úgynevezett C modell szerint. A megye magyar kisebbségi
önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a fakultatív magyarórákra járó diákok minél jobban elsajátítsák a nyelvet, ezért
kéziszótárokat adományozott nekik. A következő napokban várhatóan a daruvári, nagypiszanicai és a Grubišno Polje-i iskola diákjai
is megkapják a segédkönyveket…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Lefújta az alkotmánybíróság a második Orban-kormány beiktatásáról szóló szavazást
Okafogyottá vált a második Orban-kabinet beiktatásáról szóló, hétfő délutánra tervezett szavazás. Az alkotmánybíróság ugyanis
még a parlament két házának együttes ülés előtt közölte: alkotmányellenes volt az államfőnek az a döntése, hogy ismét a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elnökét kérte fel kormányalakításra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Álláshirdető portállal csábítaná haza a külföldön élőket a román kormány
A kormány munkahelyeket kínáló internetes platformot helyez üzembe a diaszpóra számára - jelentette ki egy, a munkaerőpiacról
szóló csütörtöki konferencián Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője. Dancă szerint ez egyaránt segítséget jelentene a
munkáltatóknak, hisz - a kormány számítsa szerint - mintegy 400 ezer munkavállaló hiányzik a piacról, de azoknak az országba
hazatérni akaró, külföldön dolgozó románoknak is, akik hazai munkahely után kutatnak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Így fog kinézni az előkészítő osztályokba való beiratkozás folyamata
Az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakasza március 4-e és 23-a, a második szakasz április 23-a és 30-a között zajlik
– derül ki a 2020/2021-es tanév beiskolázási rendjét és módszertanát megszabó rendeletből, amely pénteken jelent meg a Hivatalos
Közlönyben. A rendelet szerint minden gyermeket felvesznek a lakhelye szerinti körzeti iskolába, a fennmaradó helyeket pedig a
más körzetekből vagy más településről érkező gyerekek tölthetik be…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Betiltották a székelyföldi románok vasárnapra tervezett tüntetését
A bukaresti polgármesteri hivatal betiltotta a székelyföldi románok civil szervezeteinek az államelnöki hivatal elé vasárnapra
tervezett tüntetését. A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma és a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület
tüntetésen kérte volna az államfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvény módosítását, mely szerintük második hivatalos
nyelvvé teszi Romániában a magyar nyelvet. A demonstráció betiltását a Nemzet Útja szélsőségesen magyarellenes egyesület
elnöke, Mihai Tîrnoveanu közölte csütörtök este a közösségi oldalán. A kép formájában is bemutatott tiltó határozatban Bukarest
alpolgármestere arra hivatkozik, hogy a demonstráció zavarná az elnöki hivatal működését…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Vita bontakozott ki Zilahon Ady Endre ülőszobra felállításának törvényességéről
Zilahon vita bontakozott ki Ady Endre szobra januári felállításának a törvényességéről - írta pénteken az Agerpres hírügynökség. A
prefektusi tanács csütörtöki ülésén a Szilágy Megyei Kulturális igazgatóság vezetője, Doina Cociș vetette fel, hogy a szobor nagyon
szép, és nagyon jó, hogy van, de köztéri emlékmű, amely ráadásul értékes műemlékek körzetében áll, ezért a kulturális
igazgatóságnak és a kolozsvári regionális műemlékbizottságnak a helyszínt, az emlékművek országos bizottságának pedig a szobor
művészi koncepcióját kellett volna előzetesen láttamoznia. A szoborállító RMDSZ pedig nem kereste meg ezeket a hatóságokat a
szoborállítás tervével. Doina Cociș hozzátette: a jóváhagyásokat könnyen meg lehetett volna szerezni, és ezek továbbra is
szükségesek a törvényesség visszaállításához…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Nyitott kapuk a Művészeti Egyetemen
Amint megszokhattuk, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a nyitott kapuk idején előadás-sorozattal teremt lehetőséget arra,
hogy az érdeklődők betekintsenek a hallgatók munkájába, megnézzék a vizsgaelőadásokat. Az idén február 24-e és március 1-je
között van erre lehetőség, gazdag programkínálatot állítottak össze a vizuális és a színházművészetet kedvelőknek…” Forrás: Enepujsag.ro: teljes cikk >

Egy amerikai magyar színház története
A Los Angelesben 25 évig működő Thália Stúdió történetébe nyerhettek betekintést azok, akik péntek este betértek a nemrég szintén
25. életévét töltő nagyváradi Kiss Stúdióba. Óvári Óss Enikővel Kiss Törék Ildikó beszélgetett…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

A nyárádremeteiek sorra nyerik a magyar népdal- és mesemondóversenyeket, utánajártunk a siker titkának
Az alig kétezer lelket számláló Nyárádremete általános iskolájának tanulói – még a speciális nevelési igényűek is – visszatérő
szereplők a népdal-, népmesemondó- és szavalóversenyek dobogóin. A faluban dolgozó pedagógusok célja nem az elitképzés,
hisznek abban, hogy megfelelő segítséggel a hátrányos helyzetű tanulók is képesek egészen kimagasló eredményekre. Az anyanyelv
nemzetközi napján kérdeztük őket módszereikről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Méltó főhajtás Aradon: szobrot avattak Szántay Lajos néhai főépítésznek
Arad néhai jeles főépítészének, Szántay Lajosnak avattak egész alakos szobrot szombat este a Maros-parti városban. Az Aradon
született és alkotott (1872. február 20.–1961. március 8.) Szántay – a város mai arculatát meghatározó – munkásságának kései
elismerése ez, mert bár az építész nevéhez több mint 80 bérpalota, középület és lakóház, illetve ipari létesítmény fűződik, az építész
emlékét halála után 50 évig nem ápolta méltóképpen az utókor. Kilenc évvel ezelőtt helyezték el tiszteletére az első emléktáblát
Bognár Levente aradi alpolgármester kezdeményezésére, aki 2017-ben indítványozta a szobor állítását is. Ebben partnerre talált
Gheorghe Falcă akkori polgármesterben, jelenlegi európai parlamenti képviselőben, akivel együtt leplezték le szombaton a 220
centiméter magas bronzalkotást, amely a Kultúrpalota lépcsősor…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Magyar Széppróza Napja: hét városban lépnek fel erdélyi írók
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében hét városban 19 író lép fel február 25. és 28. között a Magyar Széppróza Napja
alkalmából. A szervezők közleménye szerint az eseménysorozat Szatmárnémetiben kezdődik, majd Kézdivásárhelyre, Besztercére,
Szamosújvárra, Székelykeresztúrra, Kolozsvárra, Brassóba jut el. Az iskolákban, könyvtárakban, kulturális helyszíneken más-más
erdélyi írók beszélnek műveikről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Láng Zsolt, a Bolyai regény szerzője
Az eltelt hónapokban, hetekben számos rendezvény, közönségtalálkozó meghívottja volt Láng Zsolt és a Jelenkor kiadónál 2019ben megjelent regénye, a Bolyai. A média is sokat foglalkozott a könyvvel és szerzőjével, recenziók, elemző cikkek méltatták
érdemeit. A Múzsában friss megjelenésekor ismertettük az impozáns kiadványt, most a szerzővel folytatott terjedelmesebb
beszélgetéssel térünk vissza a témára…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Bocskai Napok Nyárádszeredában
Négyszáztizenöt évvel ezelőtt választották Erdély fejedelmévé Nyárádszeredában Bocskai Istvánt, aki alig kétéves uralkodása alatt
dicsőt alkotott, és olyan politikai végrendeletet hagyott utódaira, amely ma is időszerű – hangzott el a hét végi ünnepségen.
Középiskolák közötti történelmi és sportvetélkedőkkel, majd az erdélyi méhészegyesület megalakításával vette kezdetét az idei
Bocskai Napok rendezvénysorozata. Pénteken délután a fejedelemre emlékeztek, majd a róla elnevezett városi kitüntetést nyújtották
át, továbbá irodalmi és táncszínházi előadásokkal, borkóstolóval és a fejedelem nyughelyének felkeresésével egészítették ki a
programot a szervezők…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

