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Sikerrel zárul a Határon Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Program
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Végéhez közeledik a Határon Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Program – C-AGRO-Dev (HUSRB/1602/41/0167), a keceli T.G.
Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola És Kollégium, a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány és a Szabadkai Műszaki
Szakfőiskola közös, kétéves IPA-projektje, melynek fő célja egy átfogó, határokon átnyúló agrárgazdasági fejlesztési rendszer
létrehozása és fenntartása volt. E rendszer célközönségét a mezőgazdasági termelők, családi gazdaságok jelentik, a program
vállalkozói kompetenciájuk fejlesztésére, a modern mezőgazdasági technológiákban való jártasságuk, valamint az informatika és a
fenntarthatóság iránti elkötelezettségük ösztönzésére irányul. […] Múlt héten került sor – a vajdasági gazdaságfejlesztési program
keretében – a Prosperitati Alapítvány által létrehozott és a Pro Scientia Naturae Alapítvány által lebonyolított online gazdaképzés
sikeresen elvégzett kurzusait igazoló tanúsítványok ünnepélyes átadására…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk
2>

A VaMaDiSz csapata három napon keresztül segíti az egyetemi karok felvételi vizsgájára jelentkező diákokat
A Vajdasági Magyar Diákszövetség az idén is megszervezte a Help4U felsőoktatási beilleszkedési programját, amely az eddigi
években a Help Me nevet viselte. A program keretében szerdán, csütörtökön és pénteken az aktivisták az újvidéki egyetemi
városnegyedben nyújtanak segítséget a felvételi vizsgákra jelentkező végzős középiskolásoknak. Sok fiatal számára ez az első önálló
szerb nyelven történő ügyintézés, ráadásul ennek sikerességétől is függ, hogy beléphetnek-e a felsőoktatás kapuján. […] A magyar
fiatalok körében igyekeznek népszerűsíteni az Európa Kollégiumot, valamint a Magyar Nemzeti Tanács különféle programjait…”
Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság éves közgyűlése
A rendkívüli állapot okozta szünet után a Kiss Lajos Néprajzi Társaság most újraindítja tevékenységét. A napirendi pontok között
szerepel a 2019. év pénzügyi beszámolója, valamint egy beszámoló a megvalósítottakról. A gyűlésen szó lesz az idei év második
felére tervezett programokról is – számolt be lapunknak dr. Szőke Anna, a társaság elnöke, és elmondta, hogy nagyon büszke a
társaság által elért eredményekre és kiváló kollégáira. 2013 óta már 6 tanulmánykötetet jelentettünk meg, amelyek
konferenciaanyagokat tartalmaznak. A közgyűlés témája lesz a társaság további tevékenysége is. Ennek kapcsán az elnök elsőként
azt emelte ki, hogy két tagjukat is köszönteni fogják. – Csorba Béla professzor úr 70 éves az idén. A Létünk folyóirat az ő tiszteletére
fog megjelenni egy számmal, amihez a társaság tagjai adták az írásokat. Dr. prof. Silling István, az MTA Köztestületének külső
tagja is 70 éves az idén, az ő tiszteletére egy konferenciát szervezünk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Interjú: Toldi Emesével, a TDK XX. Fizika, matematika, csillagászat szekciójának első helyezettjével
Toldi Emese, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola végzős gimnazistája, a Tudományos
Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciáján a fizika, matematika, csillagászat szekcióban első díjban részesült. Emese több
éve foglalkozik csillagászattal, és felnőttként is ezzel a tudománnyal szeretne foglalkozni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Népzenei tábor a horgosi Domus Pacisban
A Béke Otthonát hegedűszó zengi be, és fiatalok énekétől hangos, hiszen június 22-étől 26-áig népzenei tábor zajlik ott. A saját
szemünkkel láthattuk, megbizonyosodhattunk róla, hogy évről évre egyre több fiatal érdeklődik a népzene iránt, tehát nem kell attól
tartani, hogy kivesznek a népművelők, legalábbis a hangszeres zene követői biztosan nem. Több mint harminc fiatal, […] Juhász
Gábor, a fő szervező elmondta, hogy a Juhász Népzenei Tábort már 2013 óta megtartják…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Nagy az érdeklődés a Határtalanul! kirándulási programok iránt
Kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program iránt, több mint 2200 pályázat érkezett, és a kérelmek
mintegy fele nyert el támogatást – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdai budapesti

sajtótájékoztatóján. A programra idén az erős magyar közösségek éve keretében 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre. A legtöbben
Erdélybe szeretnének utazni, ezt követi a Felvidék, Horvátország, a Vajdaság, Kárpátalja és a Muravidék. A csoportok 27 százaléka
2020 őszén, 73 százaléka 2021-ben tervezi a kiutazást. Ezek 60 százaléka utazási irodával valósul meg, míg 40 százaléka önálló
szervezésben…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjú: Három osztályosra bővül az alsóőri iskola
Három osztály indul a következő tanévben az alsóőri népiskolában. Tizenhárom új diák iratkozott be a kétnyelvű iskolába, ezért
szeptembertől a jelenlegi két osztály helyett, három osztályban zajlik majd a tanítás. Ezzel együtt pedig a tanári kar is bővülhet…”
Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Szerződést bont Kismarton a főiskolával
Felmondja a Kismartoni Főiskolával kötött támogatási szerződését Kismarton/Eisenstadt önkormányzata. Kismarton város
önkormányzata továbbá azzal indokolta még döntését, hogy a főiskola nem ír elő a diákoknak tandíjat és a diákok többsége sem
burgenlandi illetőségű. A Kismartoni Főiskola vezetése értetlenül áll a döntés előtt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Idén nyáron is lesz Boglya tábor
Új formában ugyan, de idén nyáron is megrendezésre kerülnek a Boglya népzenei táborok. A népzenei oktatás pedig ősztől
folytatódhat a megszokott keretek között, közölte szerkesztőségünkkel Földesi János népzenész, zenetanár, a Boglya Népzenei
Együttes vezetője. […] Most készül a Földesi házaspár Talpalávaló Vasi Népzene II. című könyve, mely rengeteg új anyagot
tartalmaz majd a népzenészek számára az Őrség, Őriszentpéter, Kisrákos, Nagyrákos környékéről. Földesi János az őriszigeti
lakodalmasról is tart majd előadást a táborokban. Földesi János és Rózsa a burgenlandi magyar népzene szakavatott ismerői, két
CD-t is megjelentettek már e témában…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának ülése
A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa Nagypalinán tartotta meg soros ülését. Beszámoló hangzott el a régió fejlesztési
feladatainak megvalósításáról és a költségfelosztásról, valamint ismét terítékre került a térség jégeső-elhárítása. Az ülést követően
Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter találkozott a jelenlévő polgármesterekkel. Kiemelte az összehangolt regionális fejlesztés
és a decentralizáció fontosságát, ami az elsődleges közművekbe (utak, kerékpárutak, energetika) fektetett beruházások révén
valósulhat meg. Vrtovec reményét fejezte ki, hogy ebben a ciklusban kiépül Muraszombat keleti elkerülő útja (a terv értéke 25
millió euró), melynek építését a sebeborci víztározó ügye késlelteti, de remélhetőleg jövőre elindulhatnak a munkálatok. Jóváhagyott
projekt a Pince–Cirkovci és a Muraszombat–Mačkovci távvezeték felállítása is. Vrtovec szerint a kormány a Belatinc–Lendva–
Rédics vasútvonal újjáélesztését ismét fontolóra veszi, a projektet a koperi kikötő Belatinc Községbe tervezett logisztikai
termináljának létrehozásával egyidejűleg valósítanák meg…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Csekefa: A tűzoltóság a helyi fiatalok öröksége
Ha Csekefára gondolunk, egy aprócska falu juthat eszünkbe Goricskón, ahonnan igencsak ritkán érkeznek hírek. A helyieknek nincs
kultúregyletük, nincs focicsapatuk, de még bolt és kocsma sincs. Viszont van egy templom és egy kis szőlőhegy, illetve a
tűzoltóotthon, ami valódi közösségi házként lüktet a falu szívében. Mindössze hatvan körüli a helyi lélekszám, de minél kisebb egy
település, annál nagyobb az összetartás. A helyiek felelősek egymásért, a megmaradásukért, a jó viszony fenntartásáért és
örökségük, a helyi önkéntes tűzoltóság életben tartásáért. Erről bizonyosodhattunk meg, amikor a faluban járva az egyesület két
tagjával beszélgettünk. […] Egyre több a megüresedett ház, innen is sok fiatal ment el. Az utóbbi években viszont új lakók is
érkeztek. Szlovénia belsejéből jöttek családok, Kranjból, Ptujból, Mariborból vásároltak itt házat és telket. Egyesek csak hétvégére
jönnek, mások állandóra költöztek ide – mondja Patricija, majd hozzáfűzi, hogy igyekeznek az új lakókat is bevonni a helyi
körforgásba…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Alkotmányossági kifogást emelt Iohannis az egészségügyi nevelés bevezetéséről szóló törvény ellen
Alkotmányossági kifogást emelt Klaus Iohannis államfő az iskolai egészségügyi nevelés bevezetéséről szóló törvény ellen. A
jogszabály többek között előírja, hogy az iskoláknak – szülői beleegyezéssel – az „életre felkészítő oktatásban” kell részesíteniük a
tanulókat, amelynek része kell hogy legyen az „egészségügyi nevelés” is, a nemi betegségek és a kiskorúak teherbe esésének
megelőzése céljából. […] Az államelnök kiemeli még: mivel az eredetileg használt „szexuális nevelés” fogalmat a törvény
„egészségügyi nevelésre” módosítja, a jogszabály valamennyi előírását módosítani kellett volna az új terminológiának
megfelelően…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Három személy halálát okozták az elmúlt napok árvizei Romániában
Három személy halálát okozták az elmúlt napok árvizei Romániában - közölte szerdán az országos katasztrófavédelem. Mindhárom
áldozatot a megáradt patakok, folyók ragadták el. Klaus Johannis államfő szerdai televíziós beszédében kijelentette: hatvan éve nem
esett annyi eső júniusban Romániában, mint most. Hozzátette: az egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok között nem lesz
elég megjavítani, megemelni a folyók melletti gátakat, átfogó erdősítési programra van szükség, hogy az erdők ne engedjék
lezúdulni a vizet a hegyoldalakról…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Még mindig az ár alakítja a keresletet Romániában
Szerencsés körülménynek tartja a lapunknak nyilatkozó elemző, hogy Romániában és Bulgáriában a legalacsonyabbak az árak,
hiszen mivel a jövedelmek is ebben a térségben a legkisebbek, még a legszükségesebb termékeket és szolgáltatásokat sem tudnánk
megvásárolni. Igaz, alacsonyabb árért a minőség is silányabb a régióban.„Az élelmiszer és nem alkoholos italok árának európai
szintű összehasonlításakor figyelembe kell venni egy országban a keresetek mértékét, valamint a megvásárolt termék minőségét is”
– hívta fel a figyelmet Szabó Árpád közgazdász, MTA Köztestületének külső tagja, egyetemi oktató. Nyugat-Európában egyre
inkább terjed a tápláléktudatosság, hajlandók többet fizetni például a biotermékekért, miközben Romániában még mindig leginkább
az ár határozza meg a keresletet…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Havi 500 lejre jogosultak azok, akiknek a szüleit politikai okokból gyilkolták meg a diktatúra alatt
Döntő házként egyöntetűen megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, miszerint a kommunista diktatúra éveiben
politikai okok miatt életüket vesztett személyek gyermekei 500 lejes havi juttatásra jogosultak…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk
>

Nem vonja vissza Iohannis kitüntetését a Nemzetközi Nagy Károly Bizottság
Korábbi magyarellenes kirohanása ellenére nem vonja vissza az aacheni székhelyű Nemzetközi Nagy Károly Bizottság a román
államfő kitüntetését. Erről a testület elnöke tájékoztatta Bencsik János független országgyűlési képviselőt. Az országgyűlési
képviselő a levelében hat konkrét esettel példázta a román államfő magyarellenes kirohanásait. A Bencsik Jánosnak írt válaszában
a bizottság elnöke, Jürgen Linden ezek közül csak egyre (az „Erdély kiárusítására” vonatkozó kijelentésére – szerk. megj) tért ki,
azt állítva, hogy a Klaus Iohannis csupán az alkotmány őre, és “szokatlanul éles retorikája” nem a magyarokat, hanem politikai
ellenfeleit célozta…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Jogerős ítélet: ki kell cserélni a csíkszeredai utca névtáblákat
A Bukaresti Táblabíróság hétfőn kimondott jogerős ítélete értelmében ki kell cserélni a csíkszeredai utca névtáblákat úgy, hogy a
román utcanév legyen felül. Az ítélet egy mondatos kivonatát a bíróságok portálja közölte. Csíkszereda polgármesterét a magyar
szimbólum- és nyelvhasználat ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) perelte be 2018-ban azért, mert a
81,5 százalékban magyarok által lakott város utca névtábláin egy sorban, előbb magyarul, majd románul szerepel az utca neve. A
per a Hargita megyei törvényszéken kezdődött, de onnan a bukaresti törvényszékre helyezték át. A táblabíróság megalapozatlannak
tartotta és elutasította a polgármester fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen. Csíkszereda polgármesteri hivatalának egy korábbi ítélet
következtében a város területén található forgalomirányító táblákat is hasonló okokból kellett kicserélnie…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Érettségi: ezeket a tételeket kapták a végzősök magyar nyelv és irodalomból
A hazaszeretet ábrázolása az irodalomban címmel kellett körülbelül két oldalas értekezést írniuk a reál szakos tizenkettedik osztályos
tanulóknak a keddi magyar nyelv és irodalom vizsga utolsó feladatánál, a humán szakosoknak pedig A magányos ember magatartása
az epikában címmel kellett szöveget alkotniuk a harmadik tételnél egy választott szépirodalmi mű alapján. […] Megjelent a magyar

tételek javítási útmutatója. A reál szakosok első feladata Csokonai Vitéz Mihály Köszöntő című versére vonatkozott, megadott
kérdésekből, szempontokból kiindulva kellett értelmezést írni körülbelül két oldalnyi összefüggő szövegben…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Kutatás: Hogyan kerülnek halikrák elszigetelt állóvizekbe?
A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének kutatója, dr. Vincze Orsolya evolúcióbiológus is részt vett abban a nemzetközi
kutatásban, mely azt vizsgálta, hogy életképesek maradhatnak-e a vízi madarak tápcsatornáján áthaladó halikrák. A kérdés
összefüggésben áll azzal a dilemmával, hogy miként lehetséges emberi beavatkozás nélkül bizonyos halfajok megtelepedése
elszigetelt állóvizekben. A tanulmányt a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)
közölte…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Erdélyről készült „leltár”, ami kézről kézre járt
A két világháború előtti és közötti Erdélyt, tájakat, városokat, arcokat, életképeket is megörökített fotóin a kolozsvári Szabó Dénes,
akinek hagyatékát az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Fotótér elnevezésű felületén tették közzé Trianon századik
évfordulóján. Szabó Dénes munkásságáról Blos-Jáni Melinda fotótörténész, az MTA Köztestületének külső tagja, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem filmművészet, fotóművészet, média szakának oktatója beszélt a Krónikának. […] A már
feliratozott, sokszorosításra előkészített képeslapnegatívok az 1930-as és az 1940-es évek erdélyi falvait, városait, fontosabb
épületeit, fürdőit ábrázolják, érzékeltetik a táj természeti szépségeit. A gyűjtemény értékes részei a népviseletet dokumentáló
sorozatok, a falusi és a városi életképek, családi, társadalmi események felvételei, amelyekből kibontakozik a két világháború közötti
erdélyi hétköznapok hangulata. „A képeslapoknak nagyon látványosaknak kellett lenniük, az erdélyi tájat látványosságként tálalták,
a településeknek pedig keresték a városiasabb, modernebb arcát. Olyan ez, mint egy leltár Erdélyről, ami papírlapokon, kézről kézre
körbejárta a világot, és táplálta az éppen aktuális Erdély-imázst…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Bemutatták a Megsebzett Kolozsvár című kötetet
Elkezdődtek a kincses városbeli Vallásszabadság Háza szabadtéri rendezvényei: kedden este mutatták be Papp Annamária történész,
újságíró Megsebzett Kolozsvár című, a várost ért 1944. június 2-i amerikai légitámadásról és annak következményeiről szóló
kötetét.[…] A rendezvényen, amelyet online is közvetítettek, a szerzőn kívül Gaal György történész, a kötet előszavának szerzője,
valamint a könyvben látható archív képek gyűjtésében és digitalizálásában közreműködő Rohonyi D. Iván fotós is részt vett. A
megrázó visszaemlékezéseket is tartalmazó, az Exit Kiadó gondozásában megjelent kötet a néhai Szabó Dénes fotósnak a bombázás
utáni napokat dokumentáló fényképeivel látott napvilágot. […]Furu Árpád építész Benkő Levente kérdésére elmondta, az ő családját
is érintette a támadás. Mint kifejtette, fura fintora volt a sorsnak az az epizód, amikor idegenvezetőként a 2000-es évek elején
amerikai csoportot kalauzolt. „A Bukarestbe érkező vendégek közt volt egy mogorva öregúr, aki mindenáron azt akarta, hogy ablak
mellett foglalhasson helyet. Ploiești mellett elhaladva megszólalt: azért jött el erre az útra, hogy láthassa a földről a tájat, amelyet
annak idején a levegőből látott, hiszen egyike volt azoknak, akik Ploiești-re szórták a bombákat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes
cikk >

Gyászhír: Végső búcsú Gárdonyiné Brassai Klárától
A budapesti székhelyű Partiumi Egyetem Alapítvány tájékoztatatása szerint június 22-én örök nyugalomra helyezték Gárdonyiné
Brassai Klárának, a Partiumi Egyetem Alapítvány alapítójának és kuratóriumi tagjának földi maradványait a magyar fővárosban, a
Rákoskeresztúri új köztemetőben…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk >

Régészeti nap Mikházán
Nyílt napot tartottak a múlt hét végén Mikházán a Maros Megyei Múzeum munkatársai, az érdeklődők az ott zajló római kori
kutatásokba nyerhettek bepillantást, de szó esett a jövőbeli tervekről is. Első alkalommal csatlakozott a Maros Megyei Múzeum az
európai régészet napjának rendezvényeihez. Szilágyi Orsolya, a múzeum munkatársa lapunknak elmondta: a vendégek a két
idődobozt, a falun kívüli kilátót és a múzeum itteni kutatóközpontját tekinthetik meg. A 2016-ban felavatott, a falu alsó végében
található két idődoboz egyikében a római katonai életmóddal, egy római erődítmény szerkezetével ismerkedhetnek meg az
érdeklődők…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A szlovákiai egyetemek rektorai üzentek Kollárnak: a plagizálás a felsőoktatási rendszeren való élősködés
A plagizálás a felsőoktatási rendszeren való élősködés – jelentette ki a Kutatási és Technikai Irányultságú Egyetemek Egyesülete
(V7) és a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke, akik elhatárolódnak mindennemű plagizátori praktikáktól és elítélik Boris

Kollárnak, a parlament elnökének nyilatkozatát, aki a plagizálást megpróbálja elbagatellizálni. A médiában megjelent információk
szerint Kollár a diplomamunkájának jó néhány oldalát a témavezetőjének a tanulmányából másolta ki. A témavezető a szóban forgó
részeket nem íratta át Kollárral, és lehetővé tette neki, hogy 2015-ben magiszteri titulust szerezzen a szakolcai Közép-európai
Főiskolán. Az egyetemek rektorai szerint a titulus nem egy dísz és nem arra szolgál, hogy a politikusok és a vállalkozók szociális
státuszát növelje…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

A szlovák sajtó pozitívan tálalta Igor Matovič és Orbán Viktor pénteki budapesti találkozóját
A szlovák sajtó jellemzően pozitívan tálalta Igor Matovič szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteki budapesti
találkozóját. A Körkép.sk az első sajtómegjelenéseket foglalta össze…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Váltást akarnak a városi újság élén
A párkányi önkormányzat keddi, maratoni ülésén több képviselő is keményen bírálta a Párkány és Vidéke városi havilap
főszerkesztőjének szerkesztési alapelveit, szerintük szakmai és etikai összeférhetetlenségről van szó, épp ezért a főszerkesztőnek
távoznia kell. […]Csepregi független képviselő szerint nemcsak nála, hanem több olvasónál és képviselőnél is különösen két cikk
„verte ki a biztosítékotˮ. Mindkét cikk vezércikként és véleménycikként a havilap első oldalán jelent meg. Az egyiket a főszerkesztő
írta még februárban és a fiatalok helyéről szólt a politikában, a másik cikk pedig Tokár Géza véleménye volt Trianonról, a lap júniusi
számában…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Öt évig kutatták a kettétört nádszegi sorsokat
Augusztus közepéig látogatható a II. világháború katonáinak sorsát bemutató tárlat a felújított Bencze-házban. A tárlat megalkotója
később kültéri kiállításként szeretné bemutatni a közönségnek. Egy albumot is készítenének az összegyűjtött anyagból. […] Az
oroszok által a magyar államnak átadott lezárt fogolykartonokba is betekintést nyertem, így sok adatot találtam például a
hadifogolytáborokban meghalt emberekről, amelyek alapján igyekeztem beazonosítani a nádszegieket. Körülbelül 20 személyt
sikerült azonosítani, például kihallgatási jegyzőkönyvekből…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Előadás: A dunaszerdahelyi Sárga kastély története
Nagy Attila, dunaszerdahelyi helytörténész előadását hallgatta meg a közönség a Csallóközi Múzeumban, aki a Sárga kastély múltját
tárta fel a nagyérdemű előtt. Az előadás olyan eseményekről is informált, amelyek nem mindenki számára voltak egyértelműek.
[…] 1946 és 1971 között állami birtokként tartották számon, szálláshelyként és hivatalként is működött a kastély. 1971-től pedig a
Csallóközi Múzeum székel az épületben, amely mind a mai napig gazdag programot kínál…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Vetélkedő: Fábry napok
Az 50. Fábry Napok keretén belül, a Csemadok és a Csemadok Ifjúsági Tagozata, „Fábry Zoltán – Aki mindnyájunkért élt” név
alatt háromfordulós műveltségi vetélkedőt szervezett. A Fábry Zoltán, a Csemadok díszelnöke halálának 50. évfordulója, valamint
a Csemadok fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett vetélkedőt a magyar tannyelvű alapiskolák 7-9. és a gimnáziumok
1-4. osztályai számára hirdették meg. A verseny keretén belül a résztvevő csapatok három különböző formában adtak számot
tudásukról és kutatómunkájukról. A vetélkedő döntőjére végül június 20-án Szepsiben került sor. Egy rozsnyói, nagykaposi, szepsi
és két galántai diákcsapat mérte össze tudását a szlovákiai magyarság történelméről, a Csemadokról, Fábry Zoltán életéről és
munkásságáról. […] Verseny után a résztvevők egy csoportja meglátogatta Fábry Zoltán stószi szülőházát, majd utolsó állomásként
tiszteletüket rótták le a helyi temetőben, a publicista sírja előtt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Gyászhír: Ivan Chalupecký, a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet szakértője
A közelmúltban kaptuk a hírt, hogy dr. Ivan Chalupecký, a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet egyik
legnagyobb szakértője 88 éves korában elhunyt. Ivan Chalupecky 1932. március 16-án a szepességi Neudorfban született egy
„cipszer deutsch” családban, s a német nyelv mellett jól beszélte a magyar és a szlovák nyelvet. A háborút követően sok
megpróbáltatás érte, az érettségi előtt kizárták az iskolából és kényszermunkára kötelezték. 1955-ben megengedték, hogy
leérettségizzen, majd sikerült elhelyezkednie a Lőcsei Levéltárban, mely akkor a Kassai Állami Levéltár filiáléjaként működött. A
bársonyos forradalom után rehabilitálták és újra a Lőcsei Állami Levéltár igazgatója lett. A Szepesi Történeti Társaság elnöke
volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Egyetlen magyar tanár az Ország tanítója díj jelöltjei között
A szervezők csalódottak, hogy a magyar pedagógusok kimaradnak ebből az elismerésből, ugyanis a szlovákiai magyar közegből
alig érkezik jelölés. A Komenský Intézet közzétette honlapján az Ország tanítója (Global Teacher Prize, Slovensko 2020) idei
jelöltjeinek listáját. Idén rekordszámú nevezés érkezett, összesen 1101, végül 164 tanár fogadta el a jelölést, az intézet

bírálóbizottsága pedig egyelőre 30-at választott ki a döntőre a Global Teacher Prize nemzetközi kritériumai alapján. A versenybe
bárki nevezhet alap- és középiskolai pedagógusokat, idén a jelölések 50 százaléka érkezett diákoktól, 19 százalékuk pedig szülőktől.
„Ez a harmadik évad, a jelölések száma pedig megháromszorozódott, ami nagy öröm. Ami viszont felettébb elszomorító, az főleg
Nyitra és Besztercebánya megye passzivitása, mégpedig azért, mert a déli régiókból minimális jelölés érkezik, a magyar iskolák
kitűnő tanárai sajnos kimaradnak ebből a versenyből” – közölte Viera Kalmárová, a zsűri elnöke…” Forrás: Magyariskola.sk: teljes
cikk >

Átadták a Madách-díjat
A Zichy-palotában átadták az Irodalmi Alap díjait a tavalyi év legkimagaslóbb irodalmi teljesítményeiért. A legjobb magyar nyelvű
kötetnek járó Madách-díjat Ardamica Zorán vehette át Belülről csupa vér című verskötetéért. A hazai magyar termésből 12 kötetet
terjesztettek fel a kiadók Madách-díjra, ebből választotta ki háromtagú bizottság – Jitka Rožňová költő, műfordító, Bárczi Zsófia
író és Juhász Katalin költő, szerkesztő – a győztes alkotásokat. Három kötet szerzőjét jutalmazták nívódíjjal, lapunk munkatársát,
Száz Ildikót, Bolemant Lászlót és Fellinger Károlyt. A műfordítói Madách-díjat Vályi Horváth Erika kapta…” Forrás: Ujszo.com:
teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Jövedelmünk 40 százalékát megesszük
Az ukrán állampolgárok 2020 első negyedévében átlagban jövedelmük 40 százalékát fordították élelmiszerek vásárlására.
Művelődésre és pihenésre 3,2 százalék jutott – derül ki az állami statisztikai szolgálat közleményéből. A bevételek 16,5 százaléka
ment el a kommunális szolgáltatásokra, 7 szeszesitalokra és dohánytermékekre, 8 közlekedésre, 4 százalék jutott ruhára és cipőre,
8 gyógyszerekre és egészségügyi szolgáltatásokra, 3,3 százalék háztartási gépekre, lakásfenntartásra. Művelődésre és pihenésre
jövedelmünk minden 1000 hrivnyájából 33-at költöttünk…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Új életet leheltek az ukrán–magyar kapcsolatokba
Az összes határátkelő megnyitása, 67 millió dolláros hitelkeret, az M3-as autópálya kiépítése Ukrajna határáig – ezek a legfontosabb
eredményei Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter mai találkozójának. A két külügyminiszter az ukrán–
magyar gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt. Dmitro Kuleba „kollégájának és barátjának” nevezte Szijjártó Pétert, és
mindketten az együttműködés és a közös kapcsolatok fejlesztésének fontosságát emelték ki, amellett, hogy megoldandó vitás
kérdések is fennállnak Kárpátalján…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Kárpátalján felkészítik a lakosságot az elárasztott településekről való evakuálásra
Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Államigazgatás vezetője megbeszélést tartott a technogén és ökológiai biztonsággal és a
vészhelyzetekről szóló regionális bizottság operatív központjának embereivel. Az ülés az árvíz és a földcsuszamlások fenyegetése
miatt, a heves esőzések és a talaj túlzott telítettsége miatt került megrendezésre. […] Denisz Smihal, Ukrajna miniszterelnöke úgy
véli, hogy Nyugat-Ukrajnában az árvizek oka a heves esőzések, nem az erdőirtás. A sajtótájékoztató során Vitalij Fedoriv, az IvanoFrankivszk Megyei Államigazgatás vezetője megjegyezte, hogy az időjárás szörnyű következményeit a településeken a vízelvezető
rendszer nem megfelelő állapota okozta…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Az oktatási és tudományos minisztérium kidolgozta ajánlásait a vegyes oktatás megszervezésére az egyetemeken
és a koledzsekben
A karantén korlátozások kihívások elé állították az ukrán oktatási intézményeket. A tanítás új megközelítése, a korlátozott létszámú
osztályok a tanári közösség nagy része számára is némi problémát jelent. Ugyanakkor aktuálisak maradnak az alábbi követelmények
a felsőoktatásban: hozzáférhetőség és inkluzivitás; rugalmasság egyes kategóriák esetében (dolgozók, családosok stb); egyedi
képzés; duális oktatás bevezetése…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

A knyahinyai meteorit története
A meteorok legtöbbször még a levegőben elégnek, és hullócsillagok formájában láthatjuk őket, ám néha-néha becsapódnak a Föld
felszínébe. Ez utóbbi történt 154 évvel ezelőtt, 1866. június 9-én az akkori Ung vármegyéhez tartozó Knyahinya település közelében,
ahol földet ért Európa legnagyobb tömegű meteoritja, a településről elnevezett knyahinyai meteorit. A kondrit a maga 500
kilogrammjával a legnagyobb tárgy, mely Közép-Európa területén bolygónk légterébe lépett. A meteorit legnagyobb darabját 8

kilométerre Knyahinya falutól találták meg a Fekete Ingovány nevű tisztáson, s a súlya 279,76 kilogramm. Az elbeszélések szerint
egy Vaszil Krivjanik nevű helyi lakos lelt rá, két méter mélyen a földbe befúródva. Érdekesség, hogy egy 46 kilogrammos darabot
megvásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum is, 760 forintért ungvári tulajdonosától, ám az az 1956-os forradalom során megsemmisült.
A mai napig sokan kutatnak meteordarabok után a térségben. Néhány éve Csillagfalvától egy túraútvonalat jelöltek ki ahhoz a
helyhez, ahol megtalálták a meteort…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Idén Roska Botond neurobiológus kapja a Körber-díjat
A Svájcban kutató magyar neurobiológus, Roska Botond kapja az idén a Körber Európai Tudományos Díjat, a hamburgi székhelyű
Körber Alapítvány díját, amellyel minden évben egyetlen európai tudóst ismernek el az összes tudományterületről. Az elismeréssel
egymillió euró jár – jelentette be kedden a szervezet. Az indoklás szerint a magyar orvos munkájával forradalmi változást hozott a
szemészetben. A Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, a Bázeli Egyetem Orvostudományi Karának
professzora, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjának vezetője kedden elmondta: nagy
megtiszteltetés számára, hogy Európa egyik legrangosabb tudományos díjával ismerték el munkásságát…” Forrás: Karpatinfo.net:
teljes cikk >

Megszületett a Córdobai Magyar Hírlap
A Córdobai Magyar Kör már több éve tervezte, hogy saját hírlapot jelentet meg, amelyen keresztül mindenki értesülhet a közösséget
érintő legfontosabb hírekről és ahol minden hónapban érdekes olvasnivalókat közölhetnek a magyar kultúra kevésbé ismert
aspektusairól is. Idén a közösség legnagyobb örömére valóra váltottam ezt az álmukat és márciusban megjelent a Córdobai Magyar
Hírlap első száma. Argentínán belül futótűzként terjedt a kiadvány híre és Buenos Airestől Chacoig kaptam visszajelzéseket arról,
milyen nagy örömmel olvassák a lapot a diaszpórában. Azonban mikor Ausztráliából és Kanadából is érkezett e-mail, hogy
gratuláljanak hozzá, az igazán nagy meglepetésként ért…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

A buenos aires-i magyar közösség hírlapjának második száma
A lap azért különleges, mert kifejezetten csak a közösségről szól, továbbá a közösség tagjai publikálnak a lapba. Beszámolunk benne
- többek között - a cserkészek, a néptáncosok, a Hungária Egyesület, a Zrínyi Ifjúsági Kör, a Szent László Iskola munkájáról,
továbbá olvashatunk benne visszaemlékezéseket, vallomásokat, interjúkat, történelmi vonatkozású cikkeket. Ösztönzök mindenkit,
kicsiktől nagyokig, hogy érdeklődési területének megfelelően – legyen az egy recept, meseírás, művészeti alkotás, egy magánjellegű
visszaemlékezés, egy szép emlék megosztása, egy kutatás eredménye... – vegyen részt a cikkek írásában, hiszen fontos, hogy tudjunk
egymásról!…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

KCSP ösztöndíjas tanítványa nyerte a Megavers a Diaszpórában versenyt
Az idén ötödik alkalommal megrendezett Megavers a Diaszpórában című tehetségkutató versmondó versenyre 70 fiatal jelentkezett
szavalatával. Ausztráliából, Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból és Argentínából kapott pályázatokat a zsűri. Argentínából
egyedüliként Ronan Priscila jutott be a verseny döntőjébe, ahol a magyarországi szakmai zsűri az ő szavalatát értékelte a legjobbnak!
A buenos aires-i magyar közösséget meghatotta ez a kimagasló eredmény. A Zrínyi Ifjúsági Kör diákjai, tanárai, felkészítő
tanáraként meglepetéssel készültünk Prisci számár…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

