A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje
2020. március 12.
A HTMT HíREI

20

Elhalasztva! Akadémiai székfoglaló: Illés S. Tamás, az MTA külső tagja
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A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya tisztelettel értesti Önt, hogy Illés S. Tamás az MTA külső tagja
„Csigolyavektor: a gerincdeformitások harmadik dimenziójának megjelenítése” címmel tartandó székfoglaló előadása
ELMARAD…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

A 2017-2020-as elnöki ciklus utolsó ülését tartotta az MTK EB
A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság legutóbbi három éves ciklusa különbözött a korábbiaktól, ugyanis 2017-től
tagjai között jelen voltak a Kárpát-medencén kívül működő tudományos szervezetek képviselői is (USA, Németország, Anglia). Az
USA-ban működő tudós társaságok együttműködésüknek szervezeti keretet is adtak, 2018-ban megalakult az MTA Amerikai
Magyar Bizottsága. A 2020. március 9-i ülésen a szokásos őszi menetrend szerint az Elnöki Bizottság döntött az Arany János–
díjakról és –éremről, melyeket az Akadémia Közgyűlésén, és annak keretében a Külső Tagok Fórumán ad majd át Lovász László
elnök úr…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Romániai magyar közoktatási kataszter, 2017-2018
A 2017–2018-as beiskolázási adatok felhasználásával elkészült a romániai magyar közoktatás újabb katasztere. A romániai magyar
közoktatás aktuális helyzetét tükröző adatbázis mellett továbbra is elérhető a 2003–2004-es adatokra támaszkodó oktatási kataszter
is, így lekövethetők az eltelt közel 15 év alatt bekövetkezett változások is. A jelenlegi adatbázis Márton János munkája…” Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >

A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990-2017 c. adatbázis
Nyolc év anyagával, mintegy 50.000 tétellel bővült Udvardy Frigyes A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990-2017 c.
adatbázisa. A romániai magyarságra vonatkozó hírgyűjtemény online elérhetővé tétele többek között intézetünk NKFI 128848. sz.
kutatási programjának támogatásával valósult meg…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Alkotmányellenesnek bizonyult az előre hozott választásokról szóló kormányrendelet
Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmánybíróság csütörtökön az előrehozott parlamenti választásokról szóló, február
elején kiadott sürgősségi kormányrendeletet. A parlamenti választási törvényt módosító jogszabály ellen az ombudsman emelt
alkotmányossági óvást az RMDSZ és az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) panasza nyomán, amelyek a választási rendszer
burkolt módosítását kifogásolták…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Megszavazták: mindenki saját felekezeti ünnepén kaphat munkaszüneti napot
A parlament kedden megszavazta, hogy minden állampolgár saját felekezeti ünnepekor kapjon hivatalos munkaszüneti napot. A
törvénytervezetet az RMDSZ kezdeményezte, a jogszabály haszonélvezői elsősorban a romániai magyarok, akiknek húsvéti és
pünkösdi ünnepük legtöbbször nem esik egybe a román ortodoxok és görög-katolikusok húsvéti és pünkösdi ünnepével, mivel a
katolikus és protestáns egyházak az ortodoxokétól eltérő naptár szerint számolják e két keresztény vallási ünnep időpontját. A
jogszabályt a képviselőház ügydöntő házként egyhangúlag, 266 támogató vokssal fogadta el kedden…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

A gyermekhalandóság közel kétszerese Romániában az EU-s átlagnak
Az Európai Uniós országok közül 2018-ban Romániában volt a legmagasabb a gyermekhalandóság, 1000 élveszülésből 6 végződött
halállal. Ez majdnem kétszerese az Európai Uniós átlagnak, amely 3,4 – olvasható az Eurostat felmérésében. Az elhalálozási ráta
szintén magas még Bulgáriában (5,8), illetve Máltán (5,6). A legkedvezőbb mutatókkal Észtország és Szlovénia rendelkezik, ahol
1,6, utóbbi pedig 1,7 ezrelékes csecsemőhalandóságot regisztráltak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Alkotmányossági kifogást emelt a PNL az iskolai ebédet és délutáni foglalkozást biztosító törvény ellen
Megtámadta az alkotmánybíróságon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi csoportja a szenátus – mint döntő ház – által
február 10-én elfogadott tanügyi törvénycsomagot, amely többek között a meleg ebéd és a délután foglalkozás (after school)
bevezetését biztosította volna a közoktatásban, emellett számos, a kisebbségi oktatásnak kedvező intézkedést tartalmazott, az
osztálylétszámok alsó határának csökkentésétől az anyanyelvű egyetemi felvételiig. A szenátusban nagy többséggel megszavazott
törvény utóbb nacionalista megnyilvánulásokat váltott ki a szélsőséges román politikusokból, egyesek odáig mentek, hogy a
felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáját anyanyelven is lehetővé tevő törvénycikkelyt úgy értelmezték – pontosabban, annak
alapján a közvéleményt azzal hergelték –, hogy „megszűnik a román mint hivatalos nyelv”…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Enyhén nőtt a születésszám, csökkent a házasodási kedv 2019-ben Erdélyben
Erdélyben 1,6, míg a Székelyföldön 2,4 százalékkal növekedett 2019-ben a születések száma az előző év hasonló adataihoz
viszonyítva – derül ki az Erdélystat csütörtökön közzétett népmozgalmi jelentéséből. A születések számának növekedése és a
halálozások jelentős csökkenése együttesen azt eredményezte, hogy Székelyföldön érezhetően lassult a népességfogyás üteme…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Bezártak az iskolák
Hétfőn jelentette be Ludovic Orban, hogy március 11-től 22-ig bezárják az iskolákat, óvodákat és bölcsődéket. Indokolt esetben
meghosszabbítható az intézmények bezárása. Az ügyvivő kormányfő az egészségügyi és az oktatási miniszterrel tartott
sajtótájékoztatót, miután ülésezett az Országos Katasztrófavédelmi Bizottsággal. A döntés egyaránt vonatkozik az állami és a
magánintézményekre. […] A legtöbb helyen nemcsak azt nem látják, hogyan lehet bepótolni a kiesést, azt a tanügyi javaslatot is
kivitelezhetetlennek tartják, hogy a gyerekekkel online foglalkozásokat szervezzenek…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > teljes
cikk 2 >

Ezeken az erdélyi egyetemeken függesztik fel az oktatást
A kolozsvári BBTE-n, a MOGYÉ-n és a Nagyváradi Egyetem Orvostudományi és Gyógyszerészeti karán sem lesz tanítás a
következő napokban. Az Országos Magyar Diákszövetség arra kéri az egyetemek vezetőségét, hogy függesszék fel az oktatást a
koronavírus veszélye miatt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Lista: Sorra mondják le az erdélyi kulturális rendezvényeket a koronavírus miatt
Egyre több rendezvény, előadás, konferencia elmaradásáról vagy elhalasztásáról döntenek Erdélyben a koronavírus terjedésének
megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírások értelmében, még olyan esetekben is, amikor a résztvevők száma nem éri el az
ezer főt (amelyre az országos tilalom vonatkozik) […] Az otthon biztonságából nézhető a marosvásárhelyi színház előadása…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Maszol sorozat: Önkéntesmunka-lehetőségek fiataloknak középiskola után: szervezeteknél, eseményszervezőké
Sorozatot indítottunk az önkéntességről, hogy a fiatalok középiskolás éveik után, egyetemi éveik vagy munkavállalásuk előtt
megismerkedhessenek tapasztalatszerzési lehetőségeikkel. Az első részben egy gyermekotthonban önkénteskedő nevelő feladatait
mutattuk be, de a továbbiakban beszámolunk az önkéntes eseményszervezők munkájáról, az iskolai, óvodai önkéntesek feladatairól,
a színházban tevékenykedők, önkéntes tűzoltók, hegyimentők mindennapjairól, a telefonos segélyszolgálatnál és idősek, egyházi
szervezetek mellett önkénteskedők kihívásairól és a sport és természetvédelmi szervezetek mellett önkénteskedő fiatalok munkájáról
is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kultúrafogyasztás, mint ellenállás a Ceaușescu-rendszerben
Színházba járni az ellenállás egyik meghatározó formája volt az erdélyi magyarság körében a Ceaușescu-rendszerben. A kultúra
korabeli kontrolljáról írt tanulmánykötetet Plainer Zsuzsa kulturális antropológus, a korszak nagyváradi szereplőivel készített
interjúk alapján megmutatva azt a „belső tudást”, az akkori mindennapok tapasztalatát, amely nélkül a rendszer működését nem
lehet megérteni. Az egyelőre román nyelven, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet gondozásában megjelent Despre vigilenţa
ideologică. […] (Az ideológiai éberségről. Fejezetek a nagyváradi (magyar) kulturális intézmények (sajtó, filharmónia, színház)
cenzúrájának történetéből a Ceauşescu rendszer idején) című kötetet Péter László, a Babeş – Bolyai Tudományegyetem szociológia
karának adjunktusa mutatta be kedd este a kolozsvári Planetáriumban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Széles Anna színművésszel
A romániai filmművészet legnagyobb magyar csillagaként tartják nyilván, akit szépsége mellett a Florin Piersic színművésszel
kötött házassága emelt a kommunista korhoz képest felfoghatatlan népszerűségi csúcsokra. Beszélgetés a Budapesten élő Széles
Annával a cserfes fruskától Kertész Ágnesig vezető útról, egy szerethető és szeretett emberről…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Tanulmányok a mesemondásról – Kovács Ágnes munkássága előtt tiszteleg a Hagyományok Háza
Jubileumi tanulmánykötetet jelentetett meg a Hagyományok Háza Kovács Ágnes néprajzkutató születésének századik évfordulójára.
A kiadvány egyaránt ajánlható kutatóknak, pedagógusoknak – és egyáltalán, minden népmesekedvelőnek. „A Kovács Ágnes
műveiben leírtak alkotják a Hagyományok Háza Magyar Népmese-hagyományos mesemondás elnevezésű, hatvan órás akkreditált
tanfolyam módszertani alapjait is – írja Dala Sára sorozatszerkesztő a könyv előszavában. – Életműve arra is példa, hogy gyűjtött
anyagaival összekötötte a határainkon innen és túl rögzíthető folklórsajátságokat éppúgy, mint a folklorisztika művelőit.…” Forrás:
Erdely.ma: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Vírus: Bezárják az összes iskolát és óvodát, és a templomokat is
A válságstáb döntése alapján péntektől (márc. 13.) bezárják az összes iskolát és oktatási intézményt minimum 14 napra, bezárják
kapuikat a kulturális és szociális intézmények, a bárok, éttermek, sí- és wellness központok, valamint az aquaparkok… […] A
szlovákiai evangélikus, katolikus és református templomokban a következő két hétben nem tartanak miséket illetve istentiszteleteket
a vírus miatt…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Rosszabbodott az elsősök mozgáskészsége
Rosszabb a gyerekek mozgáskészsége és állóképessége, mint az elmúlt évtizedekben, derült ki a 2019/2020-as tanév elején az
alapiskolák első osztályaiban elvégzett felmérésekből. Az országos tesztelést 1 748 iskolában végezték el – tájékoztatta a TASR
hírügynökséget az oktatásügyi minisztérium. „Bár a 6-7 éves gyerekek testsúlya ma átlagosan 1,6 kilogrammal több, mint 50 éve,
ezt nem lehet általános elhízásnak tekinteni” – közölte a minisztérium. Az elsős kislányok súlya átlagban 24,3 kiló, a fiúké 25,2.
Ugyanakkor 1,6-1,8 centiméterrel magasabbak is, mint az 50 évvel ezelőtti kiselsősök…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Harmincéves a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Harminc évvel ezelőtt, 1990. március 11-én alakult újjá Dunaszerdahelyen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Szlovákia
legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő szervezete az elmúlt három évtized alatt töretlen lelkesedéssel végezte és végzi
önkéntes nevelőmunkáját. Több mint 40 közösségben közel 1 500 tagja van, ebből 280-300 önkéntes cserkészvezető, akik hétről
hétre bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül foglalkoznak a fiatalokkal…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Hizsnyan Bálint és társai sikerei
A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban a matematika szakkörön belül komoly felkészülés folyik a versenyekre.
A diákok mindig dobogós helyezést érnek el. Legutóbb a református iskolák Debrecenben megrendezett versenyéről tértek haza a
legjobb helyezésekkel. A debreceni versenyre valamennyi református iskola évfolyamonként egy tanulót küldhetett. A kétnapos
Református Iskolák XXVIII. Országos Matematikaversenyén Hizsnyan Bálint az első helyen végzett a 10. évfolyamosok között,
Czeglédy Botond a 11. évfolyamosok között 2. helyezést szerzett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Pozsonypüspökin már megemlékeztek március idusáról
A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének rendezésében 2020. március 8-án a község Szent Miklós Plébánia Templomában
Vadkerti József plébános a szentmisével a szabadságért vívott küzdelmek hőseire emlékezett. Utána a szentmisén résztvevők
átvonultak a temetőbe, ahol rövid kultúrműsorral és méltató beszéddel tisztelegtek az 1848-49 forradalom és szabadságharc előtt…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Megjelent az Opus ez évi 1. száma
Gazdag tartalommal megjelent a Szlovákiai Magyar Írók Társasága Opus című kéthavi folyóiratának idei első száma. A lap
közleményei közül elsőként említjük Varga Imre, Z. Németh István, Fellinger Károly, Gál Sándor, Lackfi János és Halmai Tamás
verseit, Mészáros László aforizmáit, valamint Szalay Zoltán, Géczi János és a kolumbiai Juan Gabriel Vásquez Csuday Csaba
fordította prózáját…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Tízéves a Pósfa zenekar
A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ a népzenétől zengett szombat este. A Pósfa zenekar 10.
születésnapja alkalmából bemutatták a zenekar legelső lemezét – Felvidékről szeretettel címmel –, amely az eddigi tíz esztendő
munkáját örökíti meg. Az előadás csaknem teltházas volt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
A kormány kinevezte az új megbízott minisztereket
Ukrajna Minisztertanácsa a miniszterhelyetteseket hatalmazta fel a miniszteri feladatok átmeneti ellátásával. Az erre vonatkozó
határozatot a kabinet március 10-i soron kívüli ülésén fogadták el. A döntés alapján, a miniszteri feladatokat ellátásával bízták meg:
Kuhta Pavel Andrijovicsot – gazdasági, kereskedelmi és mezőgazdasági minisztérium; Polyuhovics Jurij Jurijovics – oktatási és
tudományos minisztérium; Subin Vitalij Mikolajevics – energiaügyi és környezetvédelmi minisztérium; Fomenko Szvitlana
Valerijivna – kulturális, ifjúsági és sportminisztérium…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Karantént vezetnek be a kárpátaljai oktatási intézményekben
A rendelet értelmében március 13-tól április 4-ig Kárpátalja területén is bezárnak az óvodák, iskolák és a felsőoktatási intézmények.
Ezenkívül elmaradnak a tömeges rendezvények, beleértve a sporteseményeket, a szórakoztató és kulturális rendezvényeket is. A
megyénkben bevezetett intézkedésekről Viktor Burisin, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) polgárvédelmi és
rendőrségi együttműködési osztályának vezetője számolt be egy március 11-i sajtótájékoztatón. […] A határok vonatkozásában
Kárpátalja minden ellenőrző pontja a szokásos üzemmódban működik, amelyet korábbi kormányhatározatok hoztak létre (ellenőrzik
az utazók testhőmérsékletét) - mondta Viktor Burisin…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Ukrajnában bevezetik a duális szakképzést
Az ukrán szakképzési intézmények ezentúl új koncepció alapján fejlődhetnek. A határozat lehetővé teszi a szakközépiskolák
számára, a diákok tanulmányi idejének maximum 70%-át vállalatoknál megszervezni – írja az oktatási minisztérium sajtószolgálata.
A duális szakképzés bevezetésével már 2015-ben is megpróbálkoztak, akkor a szakiskolák összekapcsolták az elméleti valamint a
gyakorlati oktatást. A szakiskolák végzőseinek 97%-a szakképzésének megfelelő állást kapott. A minisztériumban kiemelték, ez
nem a szokásos értelemben vett „gyakorlat”, hanem maga a képzés fog termelési környezetben folyni…” Forrás: Karpat.ua: teljes
cikk >

Ismét a magyar trikolor bántja az ukránok szemét
Terjedelmes írás jelent meg az obozrevatel.com oldalán a kárpátaljai Dercenben a községháza falára kifüggesztett magyar nemzeti
lobogó miatti állítólagos botrányról. Ismét Magyarország által keltett botrányoktól hangos Kárpátalja, állítja a szerző, bizonyos
Szvitlana Gudkova. A botrány tárgya, hogy a Munkácsi Kistérségi Közösség egyik tagközségének tanácsházára kifüggesztették a
magyar nemzeti trikolort. Hasonló cselekmények miatt már több ízben indított eljárást a rendőrség, ám a helyzet mit sem javult.
Ukrajnában ezért már arról beszélnek, hogy a kárpátaljai helyzet nagyban hasonlít ahhoz, amely a Krím oroszok általi elcsatolását
megelőzte. Szvitlana Gudkova végül visszakanyarodik a zászló kérdéséhez és helyi politikusokra hivatkozva közli, hogy az ukrán
törvények nem tiltják a nemzeti kisebbségek szimbolikáinak használatát. Ha mégis be akarják tiltani, akkor módosítani kell a
törvényt…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk >

Videó: Újabb tanúmeghallgatás a KMKSZ székháza elleni merénylet ügyében
Terrorcselekményről, a helyzet destabilizálásáról beszélt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a KMKSZ ungvári székháza ellen
elkövetett merénylet szervezőjének bírósági tárgyalásán. A szövetség elnökét tanúként hallgatták ki az Ungvári Körzeti Bíróságon,
ahol Kosztjantin Krivics ügyét vizsgálta a bíróság. A KMKSZ elnöke szerint az ügy vizsgálatát szándékosan halasztják, ezzel pedig
lejáratják a szövetség munkáját. Brenzovics László személyesen nem ismeri egyik elkövetőt sem, korábban soha sem találkozott
velük és nem érti az indítékukat sem…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Kihirdették a Zrínyi Ilona matematikaverseny díjazottainak névsorát a Rákóczi-főiskolán
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány idén is meghirdette a Zrínyi Ilona matematikaversenyt. A
megmérettetések a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium (BMG) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ)

szervezésében valósultak meg február 21-én. A díjátadó ünnepséget március 11-én tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola (II. RFKMF) átriumában. Szabó Árpád, a BMG igazgatója köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a verseny
sikeres lebonyolításához. Majd gratulált a díjazottaknak és reménységét fejezte ki a fiatalok szülőföldön való boldogulását
illetően…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Festménykiállítás Beregszászban
A Beregszászi Városi Tanács szervezésében városunk képző- és iparművészei ismét bemutathatták szorgos munkájuk gyümölcsét.
A tavasz lehelete című tárlatmegnyitóra március 10-én került sor a Városi Művelődési Házban. A rendezvény kezdetén a
Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárainak előadását hallhattuk. A jelenlévőket Radik Okszana, az oktatási és
művelődési főosztály helyettes vezetője köszöntötte…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Négy kivételével minden határátkelőhelyet lezárt Szerbia Magyarország felé
Négy kivételével minden határátkelőhelyet lezárt Szerbia Magyarország felé - közölte a magyar rendőrség csütörtökön a honlapján.
Határátkelésre továbbra is lehetőség van a Hercegszántó és Tompa közúti, Röszke Autópálya Határátkelőhelyeken és Kelebia
Határrendészeti Kirendeltség Vasúti Határátkelőhelyen - tették hozzá…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Brnabić üdvözölte az USA lépését, hogy felfüggeszti 200 millió dolláros koszovói beruházását
Ana Brnabić kormányfő méltatta Washington döntését, hogy felfüggeszti 200 millió dolláros koszovói beruházását.„Ez egyértelmű
politika, amiért hálás vagyok Donald Trump kormányzatának. Következetesen végrehajtotta azt, amit mondott. Ez egy teljesen
átlátható és kiszámítható politika. Szeretném, ha az Európai Unió végre világosabbá tenné irányvonalát a Pristina által bevezetett
vámok ügyében…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A VMSZ 9 önkormányzatban a haladókkal közös listán indul a választáson
Rekordidő alatt összegyűltek a támogatói aláírások a Vajdasági Magyar Szövetségnek, közölte sajtótájékoztatón Pásztor István.
VMSZ 11 önkormányzatban állított teljes jelöltlistát, 13 helyen egyharmados listát, 9 önkormányzatban pedig koalícióban indulnak
a Szerb Haladó Párttal. A párt kampánya a tervek szerint március 15-én elindul, viszont lemondják az összes olyan rendezvényt,
amelyek ütköznek a kormány által a koronavírussal kapcsolatban létrehozott szabályokkal…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Videó: Konferencia a konduktív pedagógiai fejlesztőprogramról Zentán
Vasárnap tartották meg Zentán a Kárpát-medencei konduktív pedagógiai fejlesztőprogram első nagyszabású egynapos
konferenciáját, amelyen a résztvevők az elmúlt évek tapasztalatait összegezték. A konferencián Csuka Pál, a Semmelweis Egyetem
Pető András Karának Kárpát-medencei programvezetője az elmúlt hat évről számolt be. […] Ezután pedig Perpauer Attila, az MNT
tagja, a program vajdasági felelőse is felszólalt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Számos bejelentett rendezvény marad el
Szerkesztőségünkbe egymás után érkeznek a bejelentések, amelyekkel a szervezők lemondják a nemzeti ünnepünkre tervezett
vajdasági megemlékezéseket vagy egyéb rendezvényeket, amely március 15-éhez kapcsolódnak. Ám nemcsak ünnepi
megemlékezéseket mondtak le, hanem egyéb művelődési rendezvényeket is…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Videó: Nyugat-Bácskában vendégszerepelt a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
Nyugat-Bácskában vendégszerepelt a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete. Az ének megmarad című előadás a trianoni
tragédiát eleveníti meg. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete Az ének megmarad c. versszínházi előadással emlékezik meg
a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról. Az előadást Baranya után Gomboson és Bácskertesen is bemutatták…”
Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Megnyitották az első ŠokARTSY kiállítást
Megnyitották az első ŠokARTSY elnevezésű kiállítást az újvidéki Šok Zadruga kiállítótermében. Két művész mutatja be
műalkotásait, amelyeket az érdeklődők meg is vásárolhatnak a helyszínen és az interneten keresztül is. Ez az idei első rendezvénye
a ŠokARTSY kiállítás sorozatnak. Idén összesen 17 művész műalkotásai lesznek láthatók. A kiállítás célja, hogy bemutassa a galéria
tagjait és munkáit…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Az Év Kutatóhelye Díjjal ismerték el a Zombori Történelmi Levéltár munkáját
A több mint 1400 tagot számláló Magyar Családtörténet-kutató Egyesület minden évben belföldi, külföldi és online kategóriában
ítéli oda az Év Kutatóhelye Díjat. A 2019-es évben külföldi kategóriában a Zombori Történelmi Levéltárat találták a legjobbnak.
Borislava Ristivojević, a Zombori Történelmi Levéltár igazgatónője: Ez rendkívül fontos elismerés a számunkra, mert 1948 óta,
amióta a levéltár létezik, ez az első nemzetközi díjunk. Levéltárunk igen jelentős történelmi anyagot őriz, 1700 anyakönyvünk
van…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Gyümölcsöző felsőoktatási együttműködés
A soproni székhelyű, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Kara és a Kismartoni Főiskola együttműködése már hosszú
múltra nyúlik vissza. A kooperációnak köszönhetően a Kismartoni Főiskolán már doktori címet is lehet szerezni…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Osztrák-magyar gazdálkodási program indul gyerekeknek
Kisiskolások ismerkednek a munka világával Általános iskolák és térségi gazdasági szereplők bevonásával nemzetközi pályázatban
vesz részt Kőszeg Város Önkormányzata az osztrák Judenburg városával egy Erasmus projekt keretében. A résztvevő alsótagozatos
iskolai osztályok kisdiákjai ismerkednek a gazdálkodás és a termelés összefüggéseivel, a munkahelyek világával, illetve megismerik
szűkebb környezetünk egy-egy meghatározó vállalkozását…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Ausztriai magyar rendezvények sora marad el
Sorra mondják le rendezvényeiket és programjaikat a koronavírus kockázat miatt az ausztriai magyar szervezetek. A
szerkesztőségünkhöz eljuttatott hivatalos információk szerint az alábbi rendezvények maradnak el. […] A kulturális központokat és
templomokat is érinti a vészhelyzet…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 >

HORVÁTORSZÁG
A két ország közötti kapcsolatok további fejlesztése a cél
A múlt héten kétnapos látogatásra érkezett Zágrábba Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, hogy részt
vegyen az EU külügyminisztereinek tanácskozásán. A látogatás alkalmával több, a két ország viszonyát érintő ügyben is tárgyalt
horvát kollégáival, valamint egy megállapodást írt alá, amelynek értelmében 2020 őszétől lektori feladatot ellátó vendégoktató
biztosítja a magyar nyelv és kultúra oktatását a Rijekai Tudományegyetemen, amire először nyílik lehetőség. […] A rijekai
tudományegyetem Horvátország három legjobb tudományegyeteme közé tartozik, a magyarországi és horvátországi felsőoktatási
és tudományos együttműködés újabb kimagasló állomása, hogy szeptembertől itt magyar nyelvi és kulturális képzést indítanak
magyar lektor részvételével. Ezáltal már a harmadik horvátországi egyetemen lesz lehetőség a magyar nyelv és kultúra oktatására.
A zágrábi és az eszéki egyetemen összesen 125 egyetemi hallgató tanul magyarul, a fiumei lektorátus megnyitásával pedig ez a
szám akár 200 főre is nőhet…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

A nemzeti kisebbségek jogairól tárgyaltak a HMDK médiaházában
Kedden az Európa Tanács kisebbségjogi delegációja azzal a céllal érkezett a HMDK bellyei székházába, hogy úgymond a terepen
is tájékozódjanak a Horvátországban élő nemzeti kisebbségek jogainak az aktuális helyzetéről. A küldöttséget Jankovics Róbert, a
HMDK elnöke és Matijević Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke fogadta…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

A játék összehozza a fiatalokat
Az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület pénteken társasjátékestet szervezett a csúzai Kossuth-házban. Az összejövetel rendkívül jó
hangulatban telt, ezért szinte biztos a folytatás. A különböző társasjátékok mindig is népszerűek voltak a fiatalok körében, hiszen
amellett, hogy kiváló szórakozási lehetőséget nyújtanak, közösségépítő jelleggel is bírnak. A csúzai fiatalok éppen ezért döntöttek
úgy, hogy egy társasjátékest keretében próbálják meg még jobban összekovácsolni közösségüket…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes
cikk >

Lokális identitás: 48-as eszmék mártírjai
Büszkék lehetünk rá, hogy vannak baranyai és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai, emlékhelyei előtt emlékezhetünk március
15-én. Ács Gedeon, Tóth Ambrus, Béni Izsák, Apostol János, Antal Mihály, Damjanich János, Knezić Károly, ők mind a
szabadságharc eszméiért éltek-haltak, nevüket emlékhelyek őrzik országszerte. Kossuth-kultusz Csúzán: Nem véletlen, hogy
március 15-i központi megemlékezéseink legfontosabb állomása Csúza…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Szlovén RTV: Tíz év után ismét közvéleménykutatást végeztek
Teljes létszámú volt a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának ülése, amelyen egyhangúlag ismét
kinevezték Lovrić Magyar Mirjanát a magyar RTV-műsorok felelős szerkesztőjének. Az elégedettség ellenére van még tennivaló –
mondta a lendvai stúdió vezetősége az elvégzett közvélemény kutatás eredményei kapcsán. Pozsonec Róbert, a magyar RTVműsorok programbizottságának elnöke videokonferencia által Ljubljanában üdvözölte Igor Kaduncot, a Szlovén RTV
vezérigazgatóját és Ilinka Todorovskit, a nézők és a hallgatók biztosát. A nemzetiségi tévéműsorok felelős szerkesztői posztjának
betöltésére kiírt pályázatra egyedül Lovrić Magyar Mirjana eddigi felelős szerkesztő jelentkezett. […]Az Evom Kft. jóvoltából a
Muravidéki Magyar Rádió hallgatottságáról és a lendvai tévéstúdió tévéműsorainak nézettségéről közvéleménykutatás készült a
Muravidék öt kétnyelvű községének 26 településén, a megkérdezettek száma 500 volt. Az MMR a kutatást kiterjesztette Zala és
Vas megyére is. A felmérés 10 év után készült el újra. A kétnyelvű területen a megkérdezettek 86,9 százaléka mondta azt, hogy nézi
a szlovén tévé magyar nyelvű tévéműsorait, illetve 44,6 százaléka hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót…” Forrás: Nepujsag.net:
teljes cikk >

Találkozott a szlovén és a magyar ombudsman
Peter Svetina szlovén ombudsmannál tett bemutatkozó látogatást március 5-én Kozma Ákos magyar alapvető emberi jogi biztos.
Az első kétoldalú találkozó során a két biztos az intézményeik között fennálló munkakapcsolat fejlesztéséről, megerősítéséről,
továbbá együttműködésük jövőbeli lehetőségeiről folytatott megbeszélést. Peter Svetina hangsúlyozta az emberi jogokat védő
intézmények és azok anyagi függetlenségének fontosságát…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Bemutatták a magyar–szlovén nagyszótárt
Múlt pénteken Muraszombatban, a regionális és tanulmányi könyvtárban mutatták be a tavaly ősszel elkészült magyar–szlovén
nagyszótárt, amely elektronikusan érhető el, és közel 74 ezer szócikket, illetve kapcsolódó példamondatot tartalmaz. A ljubljanai
egyetemen már dolgoznak a szlovén–magyar nagyszótár digitális változatának létrehozásán. A könyvtár előadótermében
egybegyűlteket Marko Jesenšek akadémikus köszöntötte, majd kitért az óriási munka, a magyar–szlovén nagyszótár készítőire. […]
A felszólalók felsorolták azokat a szakmai nehézségeket és dilemmákat, amelyekkel folyamatosan szembesülniük kellett. A szótár
73.657 szócikket tartalmaz a megfelelő példamondatokkal kiegészítve, emellett 1.700 frazeológiai egységet is felvonultat. A
kétnyelvűséget figyelembe véve összegyűjtötték a magyarországi szlovén Rábavidék, és a szlovéniai Muravidék településneveit, az
igéket, igepárokat is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

A Dobronaki Ifjak Szervezete (DISZ) megtartotta éves közgyűlését
A nőnap előestéjén a Dobronaki Ifjak Szervezete (DISZ) megtartotta éves közgyűlését a helyi művelődési házban. Először az
egyesület elnöke, Bogdan Attila köszöntötte az egybegyűlteket, majd a napirend elfogadása és a munkabizottság megválasztása után
következtek a beszámolók. Kiderült, hogy a DISZ tavaly összesen 11 rendezvényen vett részt szervezőként, illetve résztvevőként.
…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Ünnep és emlékezés
A Hodos községi és a domonkosfai magyarság a múlt héten még hagyományosan ünnepi rendezvénnyel, koszorúzással ünnepelte
meg március 15-ét, leróva tiszteletét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ismert és egyre bonyolultabb

járványügyi helyzet miatt azonban sajnos a hétvégére tervezett ünnepélyek a Muravidéken, illetve az anyaországban is elmaradnak,
vagy csak részlegesen tartják meg azokat…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Koszorúzás Arany János emléktáblájánál Karlovy Varyban
2020. március 2-án, Arany János születésének 203. évfordulóján megemlékezést szervezett a költő Karlovy Varyban található
emléktáblájánál a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének helyi szervezete. Verőfényes napsütésben ragyogott a gyönyörű
fürdőváros, könnyen átérezhető volt, miért szeretett Arany János is éppen ide utazni az 1870-es években, hogy gyógy- és
fürdőkúrákat vegyen gyomorproblémái enyhítéseképpen. A megemlékezésen Szabó László helyi CSMMSZ elnök köszöntötte a
megjelenteket, majd Galgóczi Ferenc alelnök mondott rövid ünnepi beszédet…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

