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Megjelent a 2020-as Domus magyarországi tavaszi pályázati felhívás valamint a szülőföldi pályázati felhívás

20

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére, A pályázatokat
2020. március 30. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi
linkeken…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Kárpát-medencei uralomváltozások lokális történetei 1918–1920 című digitális szövegtár
Elérhetővé vált az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének közreműködésével készült 36
esettanulmányt magában foglaló digitális szövegtár, az erdélyi magyar elektronikus könyvtárban…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Március elején várható a választások kiírása
Március 4-én írom ki a parlamenti választásokat, a kampányidőszak így bő ötven napig tart majd – jelentette be Aleksandar Vučić
szerb államfő a Szerbiai RTV műsorában. Vučić a választások kiírását megelőzően Washingtonba utazik, ahol részt vesz az
Amerikai-Izraeli Közügyek Bizottsága (AIPAC) nevű szervezet ülésén, amelyen többek között részt vesz Mike Pompeo, az Egyesült
államok külügyminisztere, valamint Mike Pence, az USA alelnöke. A szerb államfő tárgyalni fog Richard Grenellel, a Belgrád és
Pristina közötti párbeszéddel foglalkozó amerikai különmegbízottal is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Ötszáz euró felett a decemberi átlagbér
Szerbiában a decemberi bruttó átlagbér 82 257 dinár (697 euró) volt, míg a nettó átlagbér, ami az adó és a járulékok után megmaradt
a polgároknak, az decemberben 59 772 dinár, vagyis 506 euró volt, közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal. Ami a januárdecemberi időszakot illeti, összehasonlítva a 2018-as évvel, a hivatal adati szerint nominálisan 10,5 százalékos növekedésről
beszélhetünk, ami reálisan 8,4 százalékos növekedésnek felel meg. A medián bér decemberben 44 530 dinár, vagyis 377 euró volt,
ami azt jelenti, hogy a munkavállalók fele ennél az összegnél kevesebbet vitt haza az év utolsó hónapjában…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete megtartotta 13. közoktatási konferenciáját
A nyelvi kompetenciák fejlesztése volt a témája az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében szombaton
tizenharmadik alkalommal megtartott közoktatási konferenciának. A résztvevők a témát hazai és magyarországi előadók jóvoltából
több szemszögből is megközelítették, abból az alapfelvetésből kiindulva, hogy az emberi kommunikáció alapvető eszköze az
anyanyelv. A konferencia második részének a kis érettségi volt a témája, míg a rendezvény bevezetőjében a hallgatóság
visszatekintett az ÉMPE tavalyi tevékenységére. A rendezvényt a szerbiai oktatási minisztérium és Magyarország Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatta. 2007-ben szervezték meg első ízben a közoktatási konferenciát, hogy a vajdasági magyar
pedagógusok saját anyanyelvükön jussanak új ismeretekhez...” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Oktatási vásár Újvidéken
Az Újvidéki Vásáron a könyvvásár és az Art Expo művészeti kiállítás március 3-a és 9-e között kerül megrendezésre, míg az
Útmutatók (Putokazi) elnevezésű oktatási vásárt március 4-én és 5-én tartják meg. A könyvvásár keretein belül számos híres hazai
és külföldi író vendégeskedik majd, megtalálhatjuk köztük Goran Petrovićot, Miloš Latinovićot, Nele Karajlićet, Muharem Bazduljt
és még sok más neves írót is, akikkel alkalma lesz találkozni és beszélgetni a közönségnek. Nyolc országból mintegy 175 kiállító
vesz részt az eseményen, amely 15 százalékkal több, mint az előző esztendőben volt. Exkluzív vendégként pedig március 7-én Tracy
Chevalier neves brit–amerikai íróval találkozhat a közönség. Boris Nadlukač, az Újvidéki Vásár illetékese szerint az elmúlt öt évet
tekintve ez az idei vásár valóban magas szintet fog képviselni az előző évekhez képest…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

5. Nemzetközi keresztrejtvény- és sudoku fejtőverseny Zentán
Rekordrészvételt, valamint zentai és padéi győzelmet hozott a szombat délelőtt Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános
Iskolában megrendezett 5. Nemzetközi keresztrejtvény- és sudoku fejtőverseny, amelyen mintegy hetven versenyző próbálta
megfejteni az Ábel István által összeállított skandináv és klasszikus keresztrejtvényt, valamint a szamuráj sudokut…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Nyilatkozatháború: Megszűnés előtt áll az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület?
Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület vagyonával kapcsolatos kételyekről abból a nyilatkozatháborúból értesült a közvélemény,
amely Nagy Margit, az újvidéki Apáczai Diákotthon igazgatónője és Matuska Márton, a diáksegélyező elnöke között folyt több
vajdasági magyar internetes portálon. […] Nagy Margit arról írt levelében, hogy Pataj Aranka néhai újvidéki szemorvosnő 2011ben, 95 éves korában hunyt el Újvidéken. Egyedül élt, rokonai nem voltak, ezért úgy döntött, hogy az Újvidéki Református Egyházra
hagyja a vagyonát. Döntését megváltoztatta, miután Botos Elemér akkori lelkészben elveszítette a bizalmát (a lelkészt
felfüggesztették, több eljárás indult ellene), és végrendeletében az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületet nevezte meg
kedvezményezettként, hogy vagyonával a tehetséges és anyagilag hátrányos helyzetű diákokat segítse. Aranka néni 19.000 eurót is
adományozott az egyesületnek. A diáksegélyező eredeti alapszabálya szerint annak megszűnése esetén vagyona a Mária Neve
Plébániára és a Maradéki Református Egyházközségre szállt volna. Az alapszabályt azonban nemrég megváltoztatták, így, ha az
Újvidéki Diáksegélyező Egyesület megszűnik, a vagyont a temerini Impressum Polgárok Egyesülete kapja…” Forrás:
Szabadmagyarszo.rs: teljes cikk >

Hétszáz okostábla az iskoláknak
Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár elmondta, a múlt évben összesen 300 millió dinárt fordítottak arra, hogy az oktatási
intézményeket fejlesszék, felújítsák és bővítsék. – Az idén is hasonló tervekkel tekintünk a jövőbe. Ebben az évben azonban inkább
a felszerelések támogatására helyezzük a hangsúlyt. Lezárult az okostáblákra kiírt pályázatunk, és több mint 700 okostáblát fogunk
a tartomány egész területén szétosztani. Minden egyes iskola, minden egyes kihelyezett tagozat részesül ebben a támogatásban, így
a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola itt Magyarkanizsán öt okostáblát fog kapni. Ez mintegy 70 millió dináros támogatást jelent
és a táblák beszerzése most van folyamatban, amelyeket április folyamán eljuttatunk az összes iskolába…” Forrás: Magyarszo.rs:
teljes cikk >

Két kötetet mutatott be a Forum Könyvkiadó Zentán
Zentán mutatták be csütörtök este Bányai Jánosnak, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egyik kiemelkedő
irodalomelmélet- és esztétikatanárának Különös effektusok című könyvét, illetve a Berényi Emőke szerkesztésében megjelent A
címzett: Bori Imre című kötetet. Az eseményen Faragó Kornélia, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanára, valamint
Ózer Ágnes muzeológus, szakkutató, történész, Bori Imre lánya mutatták be a köteteket, illetve Bányai János és Bori Imre baráti és
szakmai kapcsolatát. A beszélgetést Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója vezette…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Zenta: Megnyílt Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet fotókiállítása
Ünnepélyes keretek között nyílt meg ma este a Zentai Alkotóházban a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) Örökségünk
című fotókiállítása, amelynek anyaga több romániai település, valamint Szabadka után érkezett Zentára…” Forrás: Vajma.info:
teljes cikk >

Videó: Lektortalálkozó Újvidéken
Vajdasági magyar lektoroknak tartottak továbbképzést Újvidéken a Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub
szervezésében. A műhelymunkán szakmai kérdésekkel foglalkoztak a résztvevők, és arra is alkalmuk volt, hogy tapasztalatot
cseréljenek egymással…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Megnyitotta kapuit a Zentropia klub és közösségi tér
A maga nemében egyáltalán nem szokványos kínálattal gazdagodtak a zentai fiatalok és örökifjak kikapcsolódási lehetőségei.
Csütörtökön este ugyanis hivatalosan is kitárta kapuit a Zentropia klub és közösségi ház, amely az elkövetkezőkben számos koncert

és vitafórum színhelye lesz. A megnyitót a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti tagozatának
a kiállítás megnyitójával „bolondították” meg a szervezők…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Norbert Hofernél jártak a népcsoportok
Az osztrák parlament harmadik elnökével, a szabadságpárti Norbert Hoferrel találkoztak február 24-én a népcsoporttanácsok
képviselői. Az Ausztriában elismert hat népcsoport képviselői ezekben a hetekben a szövetségi elnökkel, a kormánnyal és a
parlamenti pártok képviselőivel is egyeztetést kezdeményeznek. A cél, hogy törekvéseiket a lehető legszélesebb körű politikai
támogatás övezze. A hétfői találkozó három fő témát érintett. A népcsoportok azt kérték, hogy az FPÖ szavazza meg a támogatások
megemelésére vonatkozó beadványaikat, a népcsoporti oktatási jogok országos kiszélesítését célzó javaslatukat, és azt, hogy a
népcsoporttanácsok váljanak a kormány hivatalos partnereivé, mondta Zsótér Irisz, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
elnöke…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Danubia Talents Bécs – zenei megmérettetés
Ezen a héten, február 26. és 28. között rendezték meg a Bécsi Danubia Talents nemzetközi zenei versenyt Bécsben, a CollegiumHungaricumban. A szervezők számára fontos cél, hogy a megmérettetés közösségépítő legyen és emelje a zenei műveltséget. A
versenyre osztrák, magyar és számos más nemzetiségű versenyző nevezett, összesen 90 országból – hét kategóriában – 80 fiatal
zenész…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

BMKE: idén is népszerű volt a szavalóverseny
Idén február 27-én, rendezte meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népszerű magyar szavalóversenyét Felsőőrött. A
megmérettetésen két helyszínen, közel 180 diák vett részt, akik két kategóriában – a magyar nyelv mint anyanyelv vagy mint idegen
nyelv – versenyeztek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Az „idegen nyelvű” pasztoráció Ausztriában
A Bornemisza Péter Társaság március 1-én, jövő vasárnap Vencser Lászlót, az ausztriai idegen nyelvű katolikus lelki gondozás
országos igazgatóját látja vendégül. Az esten a morálteológus „Az idegennyelvű pasztoráció tapasztalatai Ausztriában" címmel tart
majd előadást, amely a papokat és a híveket érintő legnagyobb kihívásokra fókuszál…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Jankovics: 20 ezer kúnával támogatjuk a horvátországi magyar iskolákba iratkozó elsősöket idén szeptembertől
A magyar nyelvű oktatás mindig is a legfontosabb része volt a HMDK-nak a horvátországi magyarság megmaradása érdekében
létrehozott programjának. Az utóbbi években sikerült fejleszteni és korszerűsíteni a horvátországi magyar iskolákat – megépült a
vörösmarti, majd a laskói iskola tornacsarnoka, tavaly felavattuk az eszéki HMOM Központ kollégiumát, és hamarosan felépül az
új kopácsi óvoda is. Mielőtt még Eszék-Baranya megye bevezette volna az általános iskolásoknak az ingyenes étkezést, a HMDK
ezt megoldotta a magyar iskolákban. Az ingyenes általános iskolai étkezési rendszerből a magyar tanintézmények közül kimaradt a
kórógyi általános iskola, mivel a falu Vukovár-Szerém megyéhez tartozik, ám a Tordincei járással együttműködve a HMDK ezt is
megoldotta, így a szülőknek ott is térítésmentes lett az uzsonna. Mindezek mellett a magyar kormány támogatásával a HMDK már
a 2019-2020-as tanévtől ösztöndíjprogramot vezetett be, amelyen keresztül a horvátországi magyar általános iskolák első és ötödik
osztályába, valamint az eszéki magyar középiskolába iratkozó elsősöket támogatja jelentős összeggel…” Forrás: Kepesujsag.com:
teljes cikk >

Megalakult a Zágráb Megyei Magyarok Közössége
A múlt héten Nagygorica helységben (Velika Gorica) megalakult a helyi magyarokat egyesületbe tömörítő Zágráb Megyei
Magyarok Közössége. Az egyesület célja a megyében élő magyarok kultúrájának és hagyományának ápolása, valamint a magyar
identitás erősítése a főváros körüli szórványban. Zágráb megye területe közrefogja a fővárost, de nem „tartalmazza” Zágráb városát,
mely önálló közigazgatási egységet alkot. Mivel keleti, nyugati és déli oldalról is körbeveszi a fővárost, gyakran „zágrábi gyűrűnek”
is nevezik. Ezen a területen több mint 300 ezer ember él, főként olyanok, akik a nagyvárosi forgatag helyett inkább a nyugodtabb
elővárosi életet részesítik előnyben. Ebben a gyűrűben mintegy kétszáz magyar is él, ám szervezett formában mindeddig nem

működtek. […] Az egyesület élére a tagság Berkes Imrét választotta, az alelnöki feladatokat pedig Vencel Ildikó látja majd el…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Jókai Mórra emlékeztek Zágrábban
Jókai Mórnak, a nagy magyar mesemondónak tavaly állítottak mellszobrot Zágrábban, a Bundek-tó melletti irodalmi sétányon. A
múlt héten születésének 195. évfordulója alkalmából tartottak koszorúzást. Zágráb Város Kisebbségi Tanácsa (Önkormányzata)
február 18-án, Jókai Mór születésének a 195. évfordulója alkalmából koszorúzást és rövid alkalmi műsort szervezett az író Bundektó mentén elhelyezett mellszobránál. Koszorút a zágrábi magyarok mellett Zágráb város polgármestere és a zágrábi magyar
nagykövetség képviselői helyeztek el. A programban részt vettek az Ady Endre Magyar Kultúrkör irodalmi szakcsoportjának tagjai,
valamint a nagykövetség munkatársai. Ezenkívül a jelenlévők között szétosztották Mann Jolánnak, a zágrábi hungarológiai tanszék
munkatársának Jókai Mórra vonatkozó szakmai méltatását…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Magyar tévéprogramok a Muravidéken
Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő közbenjárására a muravidéki kétnyelvű területen egyértelműen vezető pozícióban
lévő kábeltévé szolgáltató, a Telemach úgy döntött, növeli a magyar tévécsatornák számát. A képviselő megállapításai szerint
Lendva és Dobronak környékén a digitális csomagban csak a Duna World volt elérhető, míg az analóg, nehezen elérhető sémában
a Duna TV, az M1, az M2 és a TV2 csatornák voltak láthatók, miközben a Magyar Televízió közszolgálati csatornái ingyenesen
belefoglalhatók a szolgáltatók műsorsémáiba a szomszédos országokban, tehát Szlovéniában is. Éppen ezért a képviselő kéréssel
fordult a Telemach céghez, hogy az ingyenesen átvehető magyar csatornákat vegye bele programcsomagjába. Ha ez nem lehetséges
az egész ország területén, akkor tegyék meg regionális szinten, a Muravidéken, illetve a kétnyelvű területen. A Telemach a kérést
igencsak gyorsan teljesítette is, sőt tudomásunk szerint az előfizetőit értesítette is a változásról…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk
>

ROMÁNIA/ERDÉLY
Benyújtotta a parlamentbe programját és a kormánynévsort Florin Cîţu Florin Cîţu kijelölt miniszterelnök benyújtotta pénteken a parlamentbe miniszterjelöltjei névsorát és a kormányprogramot, amelyet
reggel egyöntetűen jóváhagyott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottsága. Az egyetlen módosítás az Orban-kormányhoz
képest a pénzügyi tárcát érinti, amelynek vezetését Lucian Heiuş venné át a kormányalakítással megbízott Florin Cîţu helyett…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Két hét múlva dönt az alkotmánybíróság a választási törvénymódosításról
Március 12-én tárgyalja az alkotmánybíróság a Nép Ügyvédjének a parlamenti választás rendszerét módosító és az előre hozott
választások megszervezéséről szóló, 2020/26-os sürgősségi kormányrendelet ellen benyújtott beadványát. Ez az a kormányrendelet,
amelyet a február 5-én bizalmatlansági indítvánnyal leváltott Orban-kormány a parlamenti szavazást megelőző estén, két tucat másik
sürgősségi kormányrendelettel együtt fogadott el, és amely többek közé lehetővé teszi, hogy a parlamenti választásokon bárki bárhol
szavazzon, nem csak a lakhelye szerinti választókerületben. Ez utóbbi rendelkezést kifogásolta különösképp az RMDSZ, amely
szerint egy-egy magyarok lakta megyében „torzította” volna az eredményeket, ha mások is ott szavaznának. A szociáldemokraták
szerint meg a liberálisok ezzel „törvényesítették a választási turizmust…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A lakosság 7 százalékának nincs hozzáférése a villanyhálózathoz
A romániai lakosság 7 százalékának nincs hozzáférése a villanyhálózathoz, vagy rákapcsolódása informális - olvasható a kolozsvári
önkormányzat közleményében. A polgármesteri hivatal annak kapcsán tette közzé az adatot, hogy bejelentette: partnerségi
szerződést köt a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel azért, hogy azonosítsák, hogyan lehetne csökkenteni az
energiaszegénységet…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Sepsiszentgyörgy: nem kell kitűzni a román zászlót a „magyar megszállás alóli felszabadítás” emlékére
A Kovászna Megyei Törvényszék csütörtöki ítélete értelmében nem kell kitűzni a román zászlót Sepsiszentgyörgy polgármesteri
hivatalának tornyára a város „magyar megszállás alóli felszabadítása” emlékére. Az elsőfokú ítélet kivonatát a bíróságok portálján
tették közzé. A toronyzászló kitűzéséért a székelyföldi magyar szimbólumok és feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában
Polgári Egyesület (ADEC) indított pert, arra kérve a bíróságot, hogy kötelezze Antal Árpád polgármestert a zászló kitűzésére. A
felperes tavaly nyílt levélben kérte a védelmi minisztériumot, a belügyminisztériumot, a Kovászna megye prefektusát, a háborús

veteránok szervezeteit és a székelyföldi román egyesületeket, hogy az ügy fontossága miatt lépjenek be a perbe, de egyedül maradt
a felperes oldalon…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi román szervezetek Bukarestben
Ismét a magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen, a „román nyelv védelmében” rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben
néhány – főleg Székelyföldön tevékenykedő – román civil szervezet. Míg tavaly júliusban a kormány székháza előtt demonstráltak
a résztvevők az akkor sürgősségi rendelettel hatályba léptetett új közigazgatási kódex ellen, most az elnöki hivatal közelében
gyülekeztek. A Nemzet Útja nevű egyesület felhívására, amelyet a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma és
más egyesületek is terjesztettek közösségi oldalaikon, több mint száz tüntető érkezett vasárnap személyautókkal és kisbuszokkal
Bukarestbe, hogy román nemzeti lobogókat lengetve az elnöki hivatal hátsó bejáratával szemben lévő, az utász hősök – egy oroszlánt
mintázó – emlékműve elé vonuljanak, amelyet román nemzeti színű óriáslobogóval kerítettek el és körülálltak…” Forrás:
Erdely.ma: teljes cikk >

Sorsdöntő román támogatás Adynak Marosvásárhelyen
A tizenegy magyar mellett öt román nemzetiségű önkormányzati képviselő is megszavazta, hogy a marosvásárhelyi Rovinari utca
és lakónegyed visszakapja történelmi nevét, amelytől a kommunizmus utolsó, egyre hangsúlyosabban magyarellenes éveiben
fosztották meg. A jobbára humán értelmiségiek köréből kikerülő támogatóknak köszönhetően harminchárom év szünet után a Gorj
megyei bányaváros neve helyett ismét Ady Endrének hívják az utcát és lakónegyedet…” Forrás: Kronkaonline.ro: teljes cikk >

Újranyitották a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumot
Közel nyolcvan négyzetméteren mutatja be a költő nagyváradi, 1900 és 1903 közötti korszakának eseményeit a megújult és a
hétvégén újra megnyitott Ady Endre Emlékmúzeum. Többek közt kéziratok, könyvek, Ady feltételezett íróasztala látható a tárlaton,
amelyen fontos szerepet kap az interaktivitás is: két érintőképernyőn a költő életének 25 fontos helyszíne látható, versei
színművészek előadásában magyarul és románul is meghallgathatók…” Forrás: Kronkaonline.ro: teljes cikk >

Megrongálták Nagybánya háromnyelvű helységnévtábláit
Letisztíttatta és visszahelyeztette hétfőn a polgármesteri hivatal a hétvégén piros-sárga-kék festékkel megrongált 12 nagybányai
helységnévtáblát. A rendőrség már keresi a tettest. – számolt be a Nagybánya.ro helyi hírportál Vida Noémi alpolgármesterre
hivatkozva. Az RMDSZ-es elöljáró azt is bejelentette, hogy Apjok Norbert parlamenti képviselővel feljelentést tesznek a
vandalizmus elkövetői ellen…” Forrás: Kronkaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Ha a diáknak gazdagabb lesz a szókincse, bátrabban szólal meg
Nemcsak a tanórák formálják a nyelvtudást, hanem a mindennapi interakciók is, ezért a románt oktató interjúalanyunk fontosnak
tartja, hogy a tanórán ne csak a román irodalomról beszéljen nekik, hanem összefüggéseket fedezzenek fel, és akkor kitágul előttük
az interkulturális dimenzió. A román tanár úgy véli, nemcsak szókincsüket és nyelvi készségüket formálja, ha meghallgatják a
román híreket, de arról is lesz fogalmuk, hogy mi történik az országban. Bogdan Rațiu románt tanít magyar diákoknak a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Rusz Lívia grafikus, képregény-művész, Csipike figurájának megalkotója
Hosszú betegség után, szerda este, 89 éves korában elhunyt Rusz Lívia grafikus, képregény-művész, tette közzé Facebook-oldalán
a Magyar Karikatúra Szövetség. Ő alkotta meg Fodor Sándorral a nemzetközi sikert arató Csipike, a törpe alakját, és Tolkien-mesét
is illusztrált. Rusz Lívia 1930. szeptember 28-án született Kolozsváron, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetben
1955-ben végzett. Több száz színes rajza illusztrálta az 1957-től megjelenő Napsugár gyermeklapot, itt jelent meg első képregénye
A két nagyokos címmel 1969-ben. Az év legszebb könyve bukaresti kiállításain 1968-ban bronzérmet, 1969-ben ezüstérmet, 1970ben dicsérő oklevelet nyert…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Helyzetkép: Vajdahunyad
Vajdahunyadon jártunk: a múltjába feledkezett, a történelem levegőjével mélyen átitatott városban, amelyről általában csak Hunyadi
János lovagvára ötlik fel az emberekben. A település sok más erdélyi és partiumi tájhoz hasonlóan afféle „terra incognita", holott
nemcsak távoli és közeli múltja, de jelene is több figyelmet érdemel. A Kincsesládánk, Erdély újabb részében megismerhetik a
vadregényes természeti környezetben elhelyezkedő, egykoron virágzó település magyar közösségét. Akik annak ellenére, hogy
Vajdahunyad ma már az elnéptelenedő települések közé tartozik, nem adták fel a várost…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kovács András Ferencé az idei Artisjus Irodalmi Nagydíj
Requiem tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette Cselényi
Béla, Kováts Judit, Szajbély Mihály és Mártonffy Marcell vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen a Budapest Music
Centerben – közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület az MTI-vel. Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre
az Artisjus Irodalmi Díjat, amellyel azóta 69 kitűnő költőt és írót ismertek el. Az irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő,
különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyító művészek
további alkotómunkájához…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Kihirdették a választások hivatalos végeredményét
A parlamenti választásokat az OĽaNO mozgalom nyerte meg. A formáció a szavazatok 25,02 százalékát szerezte meg, és ez 53
parlamenti mandátumot hozott neki. A második helyen a Smer párt végzett 18,29 százalékkal és 38 mandátummal. 17 képviselői
helyet szerzett a Sme rodina (8,24%) és az ĽSNS (7,97%) is. A Progresszív Szlovákia (PS)–Spolu koalíció a szavazatok 6,96
százalékát szerezte meg, ez az eredmény nem volt elég a parlamentbe jutáshoz (pártkoalíció esetében a parlamentbe jutás küszöbe
7%). Az SaS a szavazatok 6,22%-át szerezte meg, ez 13 mandátumot jelent a pártnak. A Za ľudí pártra a választók 5,77%-a voksolt,
Andrej Kiskáék így 12 képviselői helyet kapnak. A választási részvétel országos viszonylatban 65,79 százalékos volt…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

Mesežnikov: Nincs magyar képviselet
A 2020-as parlamenti választáson egyik magyar érdekeket képviselő párt sem jutott be a parlamentbe: az MKÖ 3,9 százalékot, a
Híd pedig 2,05 százalékot kapott. Grigorij Mesežnikov szerint erre az eredményre lehetett számítani. „Számomra sokkal meglepőbb
az, hogy már a választás előtt sem sikerült megegyezniük. Ugyan a tárgyalássorozatok után végre született valamiféle megegyezés,
de végül ezt sem sikerült megvalósítani, ami nem volt valami okos húzás” – magyarázta az elemző. Hozzátette: a magyar érdekeket
képviselő pártok a választási ciklusokban mindig jelen voltak a szlovák törvényhozásban, és a mostani sikertelenség veszteséget
jelent nemcsak a kisebbségeknek, hanem a szlovák demokrácia számára is…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A Híd elnökségi ülést hív össze, az MKP-val tárgyalna
A Híd a napokban összehívja a párt elnökségi ülését. Ezt Magdeme Klára pártszóvivő erősítette meg vasárnap. Bugár Béla pártelnök
a párt gyenge választási eredményére reagálva korábban bejelentette, hogy lemond a tisztségéről. Az utódjáról a pártkongresszuson
fognak dönteni. Bugár egyben tárgyalóasztalhoz hívta az MKP tagjait…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Felvidéki részvételi adatok: elmaradt a szavazókedv a déli járásokban az országos átlagtól
Míg az országos részvételi arány 65,80 százalékos volt, a 16 magyarlakta járásban átlagban 60,8 százalékos volt a választókedv. A
magyar lakta járások közül a legnagyobb részvételt idén a Szenci, a Nyitrai és a Galántai járásokban regisztrálták, ezekben
mindenhol országos átlag feletti választókedvet tapasztaltak. A legalacsonyabb választókedv az előző választásokhoz hasonlóan a
Tőketerebesi és Komáromi, valamint a Rimaszombati és Nagyrőcei járások közös körzetében volt…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk
>

Szlovák konzervatív lap: a magyaroknak ott lett volna a helyük az új kormányban
A Postoj.sk konzervatív portál még a választások eredményeinek ismerete előtt egy olyan eszmefuttatást tett közzé, amely szerint,
ha beigazolódnak a sejtések, és nem jut magyar képviselő a szlovák parlamentbe, az egy „második Trianon” lesz száz év után a
magyarok számára. Az első Trianon után saját államuk határain kívül találták magukat a magyarok, ezután a második után meg a
parlamenten kívül, s csak az önkormányzati politika marad nekik” – Jaroslav Daniška. […] Lenne itt egy elegáns megoldás: tekintet
nélkül az eredményekre, bevenni a kormányba egy magyart, aki egy olyan tárcát kapna, amely fontos a magyar közösségnek. A
tisztelet kifejezéseképpen egy magyar politikusnak kellene adni ezt a posztot […] Amennyiben az új kormánykoalíció képes lenne
erre, két értékes politikai pontot is szerezhetne ezzel a lépéssel: a kisebbség bizalmát és lojalitását és egy jó alapot a Budapesttel
való viszonyhoz, írja a Postoj.sk…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Könyvbemutató: Megjelent a Füleki Vármúzeum legújabb kiadványa
Elsőként a Füleki Városi Könyvtárban mutatták be a Discussiones Filekienses szakirodalmi kötetsorozat negyedik részét, amely a
füleki vár hadtörténetét ismerteti II. Koháry István kapitánysága alatt. A történelemmel foglalkozó tanulmánykötet a múlt év végén
jelent meg a Füleki Vármúzeum gondozásában, magyar nyelven. Szerzője Komjáti Zoltán Igor, aki a kötetsorozat első részének

írója is egyben. A szerző elmondta, a 17. század magyar hadtörténetével foglalkozó kutatásokban általában túlhangsúlyos a
dunántúli főkapitányságok vizsgálata. Ezzel szemben a Bányavidéki és Felső-magyarországi Főkapitányság hadi eseményeiről
kevés munka készült…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Videó: Jubiláltak a Komáromi Pedagógiai Napok
Közel ötszáz pedagógus választotta a múlt hét folyamán megrendezett Komáromi Pedagógiai Napok képzéseit, előadásait. A
jubileumi huszonötödik évfolyam megnyitóján felelevenítették az elmúlt évek fórumait, díjazták segítőit, aktív tanítókat,
tanárokat…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

A magyar széppróza napját ünnepelték Dunaszerdahelyen
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünneplik a magyar széppróza napját február 18-án, Jókai Mór születésének
napján. Az elmúlt napokban a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában a Szlovákiai Magyar Írók Szövetségének ifjabb és
idősebb tagjai is beszélgettek a prózairodalom jelenlegi helyzetéről határon innen és túl…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Magas a diplomás munkanélküliek aránya Ukrajnában
2020. február 1-ig bezárólag 373 ezer regisztrált munkanélkülit tartottak számon Ukrajnában, akiknek 43%-a felsőfokú
végzettséggel rendelkezik – hozta nyilvánosságra a PMG hírügynökség az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján. Idén
januárban a legnagyobb kereslet a karbantartó, a gépkezelő, a feldolgozóipari és a szállítási munkakör iránt volt, emellett a
közigazgatásban és az oktatásban is sok a betöltetlen állás. A legtöbb munkalehetőséget kínáló cég a jelentkezőktől nem igényel
felsőfokú végzettséget…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Jelentősen drágul a felsőoktatási képzés Ukrajnában
Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium jelentősen emelné az ukrán egyetemek képzési díját – adat hírül február 27-én a
Novini Zakarpattya internetes hírportál. A tervek szerint az emelés olyan szakokat érintene, mint a filológia, a gazdaságtan, a
politológia, a pszichológia, a szociológia, az újságírás, a menedzsment, a marketing, az adóügy és számvitel, a jog, a nemzetközi
kapcsolatok, az orvostudomány vagy éppen az állatgyógyászat. A szakértők szerint az áremelkedés több ütemben zajlana és
összességében 20-30 %-os drágulás várható. Ugyanakkor az esti iskola 25 %-kal, a levelező tagozat pedig 50 %-kal olcsóbb
lenne…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Nemzeti kerekasztal-vitát kezdeményez Zelenszkij pártja a totális ukránosításról szóló törvény felülvizsgálatáról
A totális ukránosításról szóló törvény felülvizsgálatával kapcsolatos nemzeti kerekasztal-vita szervezésének az elindítását jelentette
be Volodimir Zelenszkij elnök pártja, a Nép Szolgája (SZN) – adta hírül vasárnap a strana.ua hírportál. A kiadvány a hír kapcsán
emlékeztetett arra, hogy egy friss közvélemény-kutatás adatai szerint az ukrán lakosság mind országszerte, mind az orosz nyelvű
régiókban ellenzi az orosz tannyelvű iskolák bezárását. A felmérés eredménye „mintegy válaszul” jelent meg arra a vitára, ami a
kormányzó SZN párton belül kezdődött arról, hogy felül kellene vizsgálni a totális ukránosításról szóló törvény egyes
rendelkezéseit…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Karaszjov: Az ukrán kormányátalakítás után elsősorban a nyelv- és kultúrpolitika módosul majd
Népszerűségének a megmentése érdekében Volodimir Zelenszkij elnök a kormány átalakítása mellett döntött, ami után mindenképp
módosulni fog az eddigi irányvonal, mindenekelőtt a nyelv- és kultúrpolitika, de a termőföldpiac megnyitásának eldöntött kérdése
tabu marad – nyilatkozta Vadim Karaszjov kijevi sztárpolitológus az ukraina.ru hírportálon szombaton megjelent interjújában. A
szakértő elmondta, nem biztos abban, hogy jövő szerdai rendkívüli ülésén a parlament megszavazza Olekszij Honcsaruk
miniszterelnök menesztését, mert egyelőre nincs biztos jelölt, akivel leválthatnák…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Felmérés: Az ukrán pedagógusok pszichológiai portréja
A Proskolu projekt 550, különböző tanintézményben dolgozó pedagógus megkérdezésével zajlott, amelyben azt feszegették, milyen
pszichológiai állapotban vannak, mi okoz nekik problémát, ami nem csak rájuk, de a gyerekekre és az oktatási folyamatra is
kihatással van. A felmérésből kiderül, a tanárok 53 százaléka folyamatos fáradtságérzettel küzd, 39 százalékuk pedig teljesen
kimerült. Megkérdeztük az oktatásügyben dolgozókat, előfordul-e, hogy pánikrohamuk volt. Sajnos tizenhét százalékuk

megerősítette, hogy már történt vele ilyen. Viszont nem minden ilyen tragikus, tizenkilenc százalék arról számolt be, hogy lelkes és
ihlettel teli, mindössze hat százalék szenved apátiában…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Bimba Ferenc könyvbemutatója Beregszászban
Bimba Ferenc költő Évszakok és hangulatok című verseskötetét a Beregszászi Járási Könyvtárban mutatták be elsőként. A
kárpátaljai költő többéves hallgatás után két verseskötettel tért vissza a kárpátaljai magyar irodalomba. A könyv bemutatóját a járási
könyvtár olvasótermében rendezték február 27-én. Az irodalomkedvelő közönséget elsőként Varga Éva, a Beregszászi Járási
Központosított Könyvtárhálózat igazgatója és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke köszöntötte. Beszédében
hangsúlyozta, a könyvtár örömmel szervez és biztosít helyszínt irodalmi eseményeknek, amelyek által népszerűsíteni tudják a
könyveket, az írott magyar szót. Ezt követően az igazgatónő röviden ismertette Bimba Ferenc életútját és irodalmi tevékenységét.
A könyvbemutató moderátora, Ferenczi Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze kedvcsinálóként
felolvasta Bimba Ferenc néhány költeményét, majd szabad beszélgetésre invitálta a közönséget…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes
cikk >

Videó: Magyar és ukrán mint idegen nyelvi kurzus indul a II. RFKMF gondozásában
Hatodik alkalommal hirdette meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a magyar, valamint második alkalommal az
ukrán, mint idegen nyelv oktatását. 2002-ben indultak az első nyelvi képzések a főiskola felnőttképzési intézetében. A mostani
tanfolyamok egész Kárpátalja területén elérhetővé váltak. A magyar és az ukrán nyelvtanfolyamokra a Felnőttképzési központ 27
különböző könyvet szerzett be, amelyeket digitalizáltak, s minden diák számára elérhetővé tették. A képzéseken 75 oktató 228
csoportban fogja oktatni a tanulni vágyókat…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Interjú: Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke
A kárpátaljai magyarság megmaradása csak úgy lehetséges, ha fiataljai a szívükben megőrzik, majd továbbadják nyelvüket,
kultúrájukat, nemzeti öntudatukat, hogy szülőföldünkön sohase haljon el a magyar szó. Ifjúságunk összefogásában nagy feladat
hárul a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetére (KMKSZ ISZ), melynek elnökével, Dobsa Istvánnal a
kárpátaljai magyar fiatalság helyzetéről, valamint a szervezet tevékenységéről beszélgettünk…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk >

„Kárpátalja Természeti Értékei” csapatverseny Nagydobronyban
Immár második alkalommal rendezte meg a nagydobronyi PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Környezet- és
Természetismereti csapatversenyét február 28-án. A vetélkedőn, amelynek idén a Nagydobronyi Középiskola adott otthont, az
egyesület kötelékében működtetett szakkörprogram tanulói mérhették össze tudásukat. A versenyen összesen 9 csapat vett részt,
akik a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskolából, a Tiszaágteleki Általános Iskolából és a Nagydobronyi Középiskolából
érkeztek…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Beregszászi tanárnő nyerte az Év tanára regionális döntőjét
Beregszászi tanárnő nyerte az Év tanára – 2020 regionális döntőjét „Kémia” kategóriában. Bodnár Georgina a Beregszászi 4. Számú
Kossuth Lajos Középiskola kémiatanára. A verseny díjátadójára február 27-én került sor az ungvári PADIJUN gyermek- és ifjúsági
kulturális központban. Az információk szerint világirodalom, történelem, képzőművészet, alsós tanár és kémia kategóriában
választották ki a legjobbakat. A regionális győztesekre még vár egy országos megmérettetés, melyre kategóriánként Ukrajna
különböző városaiban kerül majd sor…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

DIASZPÓRA
New York és Cleveland-i körzetek találkozója
2018-ban, Nádas Krisztina clevelandi körzeti parancsnok javaslatára, a két szomszédos körzet, New York és Cleveland, elkezdte a
közös VK (vezetőképző) hétvégék tervezgetését. Úgy gondolták, a közös élményeken keresztül kiépülhet egy szorosabb kapcsolat
a két kerület csapatai között, emellett sokat tanulhatnak is egymástól. Idén volt a második ilyen közös továbbképzés. Mindkét körzet
számára egyedi és fontos programra került sor február első hétvégéjén. A KMCSSZ egyik jól bevált vezetői továbbképzési módszere
az évközi vezetőképző hétvége. Ez körzeteken belül, ahol a csapatok egymás között elérhető távolságban vannak, kerül
megrendezésre…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Dél-németországi körút az Eucharisztikus Világkongresszus jegyében
A 2020-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra való készületek már a külhoni magyar egyházközségekben is zajlanak.
Ennek kiemelkedő eseménye volt, hogy 2020. február 21-22-én két dél-németországi külhoni magyar misszióra is ellátogatott Dr.
Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára.A találkozók során az atya beszámolt a szeptemberi
világesemény előkészületeiről és személyesen is részvételre buzdította a magyar egyházközségek tagjait…” Forrás:
Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Washingtoni magyar – magyar találkozó
A Washington és környékén működő magyar szervezetek vezetőit invitálta meg a Magyarországról érkező delegáció egy
megbeszélésre. Ennek a találkozónak a helyszíne a washingtoni Kossuth Ház volt.A beszélgetés alatt bemutatkoztak a delegáció
tagjai, valamint a Washington és környékén élő magyar szervezetek vezetői, és képviselői. Rózsa Gábor, a Kossuth Alapítvány
elnöke – élve az alkalommal – a találkozó helyszínét, a Kossuth Házat is bemutatta. Ez alatt hallhattunk a Kossuth Ház történetéről
is azóta, hogy a HRFA (Hungarian Reformed Federation of America), aminek a Kossuth Alapítvány az utódja, tulajdonába került
az épület…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

