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Burgenland tartomány 2021-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A jubileumhoz kapcsolódva a tartományi kormány
pályázatot hirdetett, amelyre témához kapcsolódó helyi projektekkel lehet nevezni. A pályázatra burgenlandi magánemberek és
szervezetek projektterveit várják, amelyek megvalósítása még nem kezdődött el, és amelyek 2021. végéig lezárulnak…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

20 éve helyezték ki a kétnyelvű helységnévtáblákat
45 éves adósságát törlesztette az osztrák állam a burgenlandi őshonos népcsoportokkal 2000. július 13-án, amikor
Szabadbáránd/Großwarasdorf határába kihelyezték az első kétnyelvű helységnévtáblát. Alsóőr, Felsőőr, Felsőpulya és Őrisziget
neve azóta magyarul is olvasható. […] Rácz Mihály, Felsőőr polgármestere (1982-2001) emlékezik a táblakihelyezés előzményeire.
[…]A táblák kihelyezésének ügye megosztotta a többségi társadalmat és a népcsoportokat egyaránt. Sokan tartottak attól, hogy
Burgenlandban megismétlődnek a karintiai erőszakos etnikai villongások, és itt is leszakítják majd a táblákat szélsőségesek, ahogy
a karintiai szlovénokkal tették. Bár a táblákat időnként megrongálják vagy eltulajdonítják, csoportos garázdaságra eddig nem került
sor…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Cikksorozat az anyanyelvi magyar oktatásról
Háromrészes online sorozat mutatja be a magyar anyanyelvi oktatási lehetőségeket Ausztriában. A szerző, a Klagenfurtban élő
Kovács Orsi maga is pedagógus, és a helyi magyar csoport elindításához keresett támogatókat, tanácsokat. A sorozattal az
Ausztriába érkező családoknak is igyekszik segíteni…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Új egyházmegyei kiállítás
Újra megnyitotta kapuit a kismartoni egyházmegyei múzeum. A püspökség megalapításának 60-ik, valamint Burgenland, mint
osztrák tartomány megalakulásának 100-ik évfordulója alkalmából nyílt kiállítás képekből, dokumentumokból és érdekes
tárgyakból, amelyet a püspökség múzeumának vezetője Bernhard Weinhäusel és neje Ildikó Weinhäusel-Farkas művészettörténész
állítottak össze…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Az EU-tagországok közül mi fizetjük a legmagasabb kamatot
55 milliárd lej értékű hitelt vett fel idén Románia, s az év végéig, a legoptimistább becslés szerint is további 65 milliárdra lesz
szükségünk. Az EU-tagországok közül mi fizetjük a messze legmagasabb kamatot. Aggasztó gyorsasággal nő az ország
eladósodottsága, az igazán nagy baj pedig az, hogy a hiteleket a kormány nem beruházásokra, hanem szociális kiadásokra fordítja.
Az Európai Központi Bank adatai egyértelműen azt mutatják, hogy mi lényegesen drágábban tudunk pénzhez jutni, mint a többi,
eurózónán kívüli állam. Júniusban hosszú távú kölcsönt 3,89 százalékos középértékű kamatra folyósítottak a hitelezők Romániának,
míg Magyarország 2,18, Lenyelországnak 1,31, Horvátország 0,96, Csehország 0,86, Bulgária pedig 0,68 százalékos kamattal
juthatott pénzhez. Ebből kiderül, hogy a befektetők nem bíznak Romániában…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Szeptember 27-én tartják a helyhatósági választásokat
Kihirdette Klaus Iohannis államelnök csütörtökön a 2020-as helyhatósági választások időpontját leszögező törvényt – tájékoztatott
az Államelnöki Hivatal. Eredetileg június végén kellett volna megszervezni a választásokat, de a koronavírus-járvány miatt
elhalasztották, ezért törvényt kellett alkotni arról is, hogy a helyi választottak mandátumát meghosszabbítják idén november elsejéig.
[…]A politikai pártok, a nemzeti kisebbségekhez tartozó szervezetek, a politikai szövetségek, a választási szövetségek és a független
jelöltek július 20-tól megkezdhetik a támogató aláírások gyűjtését a helyi és megyei tanácsos-, polgármester és megyei
tanácselnökjelöltek számára, akik indulni szeretnének a szeptemberi helyhatósági választásokon – közölte pénteken az Állandó
Választási Hatóság (AEP)…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Felmérés: A romániaiak több mint fele egy egyhetes üdülést sem tud megengedni magának
Az Európai Unió 16 év fölötti lakosságának majdnem egyharmada (29%) még egy 1 hetes, otthonról távol töltött üdülést sem tudott
megengedni magának tavaly, és Románia az 54%-os aránnyal az első helyen áll ezen a téren, derül ki az Eurostat hétfőn közzétett
adatsorából. Az európai statisztikai hivatal adatai szerint a romániaiak többsége (54%) nem tudott befizetni tavaly egy 1 hetes,
otthonról távol töltött üdülésre. A görögök 49%-a, a horvátok 48%-a, a ciprusiak 45%-a és az olaszok 44%-a volt ilyen helyzetben,
mutat rá az Eurostat. […]A Fekete-tenger partján fekvő Mamaia, a Prahova-völgye és a gyógyfürdők a legkedveltebb célpontok a
belföldön nyaralók körében egy szállásfoglaló oldal statisztikái szerint…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Nem bátorítja a szakoktatást a tanügyi tárca
Előzmény nélküli forgatókönyvvel rukkolt elő Luminița Barcari, az oktatási minisztérium államtitkára, amikor azt mondta, ha a
tanfelügyelőségek kérik, a minisztérium jóváhagyja, hogy a szakiskolai osztályokat alakítsák át szakközépiskolai osztályokká, vagy
ez utóbbiakat gimnáziumi osztályokká. A lapunk által megszólaltatott szakértők szerint ez egy populista húzás a minisztérium
részéről. […] Populistának és elhibázottnak tartja az államtitkár nyilatkozatát Görbe Péter oktatási szakember. A nyugalmazott
Hargita megyei főtanfelügyelő, aki évekig szakoktatással foglalkozó tanfelügyelőként is dolgozott, a Krónika kérdésére úgy
vélekedett, hogy ezzel a minisztérium tulajdonképpen leértékeli a szakoktatást, azt az üzenetet fogalmazva meg, hogy jó képességű,
jó vizsgaeredményt felmutató diák nem járhat szakmunkásképzőbe vagy szakközépiskolába…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk
>

Nemzeti régiók: szombattól folytatódik az aláírásgyűjtés
Folytatódhat szombaton a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése – mondta a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Legalább ötmillió aláírásra volna
szükség és arra is, hogy 15-20 országban teljesüljön a minimális feltétele a kezdeményezésnek, vagyis túl kell teljesíteni a minimális
feltételeket – hívta fel a figyelmet Izsák Balázs. Kitért arra is, hogy a polgári kezdeményezések nem váltak túlságosan népszerűvé
az unióban az elmúlt időszakban. Nyolc év alatt 74 polgári kezdeményezésből mindössze hatnak sikerült összegyűjteni a szükséges
egymillió aláírást…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kompromisszumos megoldással tennék rendezetté a Madarasi Hargita csúcsát
Az egyházi szimbólumok üldöztetése idején helyezték el az első keresztet a Madarasi Hargita csúcsán, azóta azonban már szinte
zavaró módon elszaporodtak a spontán módon otthagyott jelképek. A helyzet rendezését szeretné a terület tulajdonosa, a
csíkmadarasi közbirtokosság, amely a többi érintettel egyeztetve határozta el, hogy csak néhány jelkép maradhat a hegycsúcson, a
többi a Mária utak mentére kerülne…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Gazdálkodásra ösztönzik a jeddieket
A járvány szülte nehéz helyzetben fóliával támogatta a jeddi önkormányzat azokat a helyi családokat, gazdákat, akik a község
területén melegházat szerettek volna létesíteni, és ott maguknak vagy értékesítésre zöldséget, virágot termeszteni. Mindemellett,
hogy segítse a helyi termelőket és a községbeli vásárlókat, a Facebookon online értékesítési felületet is létrehozott az önkormányzat.
Voltak gazdák, akik ennek köszönhetően a karantén alatt az összes portékájukon túladtak, anélkül, hogy piacra kellett volna
menniük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

A művészetfilozófia a téma a júliusi Korunkban
A kortárs képzőművészetben a „kézügyességet” (technikai, mesterségbeli tudást) egyre inkább a nagy újító, Marcel Duchamp által
emlegetett „agyügyesség” váltja fel. Ennek eredménye azonban nem csupán a konceptuális művészet elburjánzása (túlburjánzása?),
hanem paradox módon az is, hogy az újabb művek értelmezése és megértése csaknem a teljes művészettörténeti hagyomány
ismeretét, elméleti jártasságot is igényel – és nem csupán hedonisztikusan esztétikai viszonyulást; hiszen az újonnan születő,
formabontó művek nagyon is szorosan kötődnek a hagyományhoz a reflexió, a tagadás vagy akár a pastiche gesztusai által. Ebből
a sajátos problémahelyzetből indulnak ki a Korunk Művészetfilozófia súlypontú lapszámának szerzői, akik kritikailag reflektálnak
a művészettörténeti múlttal ebben a felemás viszonyban kapcsolatot tartó alkotásokra, sőt magára a kritikára is…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk >

Könyvbemutató Nagyváradon
Primordiális szakralitásról, formáról és lokálpatriotizmusról is szó esett pénteken este Nagyváradon Kemenes Henriette váradi költő
első önálló, Odú című verseskötetének bemutatóján.„Az első kötet megjelenése mindig fontos alkalom, és most lép színre az Élő
Várad Mozgalomhoz kapcsolódó 2010-es nemzedék” – mondta Szűcs László. Az elmúlt évtizedek néhány fontos váradi első kötetét

– például a Zudor Jánosét, a Kinde Annamáriáét, vagy a Forrás-sorozatból Gittai Istvánét és Varga Gáborét is – megemlítette, és
azt is elárulta, hogy hamarosan bemutatják Ozsváth Zsuzsa verseskötetét és készül Biró Árpád Levente könyve is…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Nyolc erdélyi műemléknél forgatott a kolozsvári filharmónia és múzeum stábja
Kolozs és Beszterce-Naszód megye nyolc műemléképületénél készültek filmfelvételek az elmúlt hetekben: a High Classic
Transylvania projekt végeredménye egy internetes dokumentumfilm-sorozat lesz, amelyben az Erdélyi Történeti Múzeum
középkorász-régésze, Dr. Csók Zsolt az épületek történetét mutatja be, a Transilvania Állami Filharmónia zenészei pedig hozzájuk
kapcsolódó zeneműveket adnak elő a helyszínen. […] Geanina Simiont kérdeztük, aki mindkét kolozsvári intézményben
kommunikációs feladatokat lát el, és úgy gondolja, hogy a projekt segíthet visszahozni a romos, elfelejtett épületeket a
köztudatba…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Súlyos jogsértések egy tőketerebesi szakközépiskolában
A tőketerebesi Augusztus 29-e Utcai Magán Szakközépiskola Szlovákia második legnagyobb romatelepének közvetlen
szomszédságában található. Nyitását a megye és a volt parlamenti képviselőasszony, Zuzany Zimenová egyaránt bírálta, az utóbbi
ki is jelentette: a roma gyerekek sokszor üzleti érdekek áldozatává válnak, ha nem szakképzésük biztosítása, hanem a normatív
támogatás megszerzése a cél. Az Állami Tanfelügyelet - támogatási csalás gyanújával - feljelentést tett…” Forrás: Ma7.sk: teljes
cikk >

Felmérés: Az OĽANO továbbra is az élen, az MKP és a Most-Híd 3 százalék alatt
Ha most lennének a választások, azt az OĽANO nyerné meg 23,5 százalékkal. Az MKP 2,5 százalékos, a Most-Híd 1 százalékot
kapott az AKO-tól – áprilisban az ügynökség 4,4 százalékra mérte az MKP-t, 0,6 százalékra a Most-Hidat…” Forrás: Korkep.sk:
teljes cikk >

Nem Dél-Szlovákia felé irányultak a beruházási támogatások
A versenyképesség előmozdítása és a regionális különbségek csökkentése volt a régiófejlesztési támogatási program célja. A 2002
óta odaítélt támogatások elemzése azonban azt mutatja, hogy a program nem szolgálja az egyenlőtlenségek csökkentését – állítja a
Trend portál, amely szerint a legtöbb támogatást az ország nyugati részén fekvő nagyvárosokhoz és közvetlen környezetükhöz
juttatják. […] A térképről kitűnik, hogy Dél-Szlovákia nem sok mindent kapott. …” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Videó: Szlovák történészek Trianonról
A riportban három különböző iskolához tartozó kutatóval beszélgetett az Azonnali: a Trianonról monográfiát szerző Roman
Holeccel, a magyarellenességéről hírhedt Szlovák Anyácska kultúrszervezetben ténykedő Róbert Letzcel, valamint Ondrej
Ficerivel, aki szerint a szlovák elitek a magyarok száz évvel ezelőtti hibáit követik el, amikor elutasítják a kisebbségi magyar
követeléseket…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Videó: Forró Krisztián lett az MKP új elnöke
Forró Krisztián, az MKP Nagyszombat megyei képviselője lett a Magyar Közösség Pártja új elnöke, miután a küldöttek neki
szavaztak bizalmat a párt farnadi kongresszusán. Az Országos Tanács elnökévé Köpöncei Pétert választották. A 197 küldött a
szavazás megkezdésekor már csak két jelölt közül választhatott. Forró […] beszédében elmondta: integráló pártvezető szeretne
lenni. Megválasztották a párt alelnökeit is: Berényi József általános, Farkas Iván szakmai, Cziprusz Zoltán szervezési alelnök lett…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Interjú: Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztossal
Közel tíz éve foglalkozik a szlovák kormányhivatalban a kisebbségek ügyeivel, 2016 óta kormánybiztosi szinten. […] Bukovszky
László kormánybiztossal beszélgettünk a kisebbségi törvény jelenlegi helyzetéről, a közelgő népszámlálásról, a nagy port kavart
Falathová-ügyről, és arról, hogy a szlovákiai magyarok jog- és jogérvényesítésének tudata elképesztő alacsony szinten van. […]A
2021-es év kiemelten fontos lesz a szlovákiai kisebbségek számára a népszámlálás miatt. Az Önök javaslatára került be a kérdések
közé a választható kettős identitás. Abból indultunk ki, hogy sok embernek több identitású kötődése van, ők ezzel nagyobb választási
lehetőséget kapnak. Ez a javaslat a nemzetközi ajánlásokra és tapasztalatra is épül. Erre vonatkozik a következő kérdésem. Mindkét

nemzetiséget beszámítják majd, egyáltalán hogyan számolják majd a kettős identitásúakat? Ez még nincs meghatározva. A
népszámlálást egy szociológiai felmérésnek is vehetjük…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Várhatóan megszűnik a lévai magyar gimnázium
A szeptemberben kezdődő iskolaévet már csak a negyedikesekkel kezdi meg a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium. A
tanintézmény fenntartásának költségeit nem tudja a fenntartó Lévai Református Egyházközség előteremteni. Így alig másfél hónap
múlva utolsó tanévét kezdi az érettségizőkkel a gimnázium. „Sajnos az idén nem sikerült első osztályt indítanunk, s ez nyitotta ki a
Pandóra szelencéjét, hiszen az elmúlt fél évtizedben közel azonos összlétszámmal dolgoztunk. Nagyon nagyra nőtt a költségvetési
hiány, ennek pótlását a fenntartó igyekezett más forrásokból biztosítani. Ám az egyre gyarapodó veszteséget már nem tudta pótolni”
[…] Pénteken létrehoztunk egy Czeglédi Alapot a gimnázium működtetésének további biztosítására. Egyetlen hétvége alatt 20 ezer
eurót gyűjtöttünk össze a célra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Lehár Ferenc emlékműsor Királyhelmecen
A hétvégén Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában emlékeztek meg Lehár Ferenc születésének 150.
évfordulójáról. A műsor két szereplője közül Balogh Mónika a zeneszerző életét elevenítette meg, míg Dégner Lilla, a kassai Thália
Színház művésznője Lehár dalait mutatta be…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Felmérés: megosztja az ukrán társadalmat a múlt megítélése
Megközelítőleg ugyanannyi ukrajnai ítéli el a szovjet múltat, mint ahányan nosztalgiával gondolnak rá – derül ki Demokratikus
Kezdeményezés Alapítvány felméréséből – áll a zn.ua elemzésében. A kommunizmus szimbólumainak (vörös csillag, sarló és
kalapács, a kor vezetőit ábrázoló szobrok) betiltását – amit hatályos törvény mond ki – a megkérdezettek 32 százaléka támogatja,
viszont 34 százalék nem ért vele egyet, emellett a válaszadók negyede számára a kérdés nem bír semmilyen jelentőséggel. […] A
kommunista szimbólumokat elutasítók 68 százaléka az európai integráció híve, az ellentáborba tartozók többsége Oroszországgal
szövetkezne, vagy tömbön kívül maradna…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Nyelvtörvény: Politikai döntés születik?
Múlt héten kezdte el tárgyalni az Alkotmánybíróság a nyelvtörvény alkotmányosságát vitató képviselői beadványt. A törvény
ügyében az Ellenzéki Platform és az Ellenzéki Blokk képviselői fordultak az Alkotmánybírósághoz még tavaly, nem sokkal azt
követően, hogy Petro Porosenko akkori elnök 2019 tavaszán ellátta kézjegyével a jogszabályt, amelyet az orosz ajkú ellenzék azóta
is a totális ukránosítás törvényeként emleget. Véleményük szerint a törvényt hatályon kívül kell helyezni, mivel az Alkotmány
rendelkezéseivel szembemenve az orosz s a nemzeti kisebbségek más nyelveinek diszkriminálására, valamint a polgárok nyelvi
alapon történő megkülönböztetésére irányul. Mint látható, a taláros testület nem siette el a beadvány napirendre tűzését… […] A
pesszimista elemzők szerint viszont az elnök és környezete ismét a kisebbségi törvény ígéretével igyekeznek csitítani a nyelvtörvény
bírálóit, holott a valóságban eszük ágában sincs megalkotni ezt a jogszabályt. Egyébként is, teszik hozzá, ugyan min változtatna a
kisebbségi törvény, ha a nyelvtörvény a magánéletre és az egyházi szertartásokra korlátozta a kisebbségi nyelvek használatát?…”
Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács
Csütörtökön, július 16-án megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizennyolcadik ülésszakának plenáris ülését, amelyen 45
képviselő volt jelen. […] A költségvetés módosítása is szerepelt a napirendi pontok között, s több beadványt fogadtunk el Kijev
felé: a már említett árvízkárokkal és árvízvédelemmel kapcsolatosan, a koronajárványt illetően, valamint a szilárd hulladék
kezeléséről is. Hiszen ez is nagyon komoly probléma, és az árvíz után jól látszott, hogy az egyik „exportunk” a Tiszán Magyarország
felé a szilárd hulladék. […] Ezenkívül elmondta, hogy a beadványok között szerepelt a szakképzési intézetekkel, a repülőtér
működésével kapcsolatos, és egy sokakat érintő kérdés, az, hogy mi lesz szeptember 1. után az oktatási intézményekben…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

A Rákóczi-szabadságharcra emlékeztek Kárpátalján
Koszorúzásokkal emlékezett meg a Rákóczi-szabadságharcról július 19-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
megyeszerte. Tekintettel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokra, a hagyományos nagyszabású rendezvények helyett

szűk körben rótták le kegyeletüket a magyarságszervezetek képviselői a megyében található Rákóczi-emlékhelyeken…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

Újra megrongáltak egy magyar emlékművet Kárpátalján
Az incidens ezúttal ismét Szolyván, az egykori koncentrációs tábor helyén létesített emlékparkban történt. A parkban felállított
táblákon közel 15 ezer áldozat neve szerepel. A hatóságok megkezdték az eljárást az ügyben, az eset pontos körülményeit még
vizsgálják. A helyszínre kiérkezett a helyi rendőrség operatív csoportja, akik ígéretüket tették, hogy a vandalizmus bebizonyosodása
esetén mindent megtesznek annak érdekében, hogy előállítsák a tetteseket. Érdemes megemlíteni, hogy ez év áprilisában a térfigyelő
kamerákat is ellopták a parkból, továbbá a kábeleket is elvágták. A bűnösöket még nem sikerült kézre keríteni. […] Az utóbbi
években egyre gyakrabban próbálnak éket verni Ukrajna és Magyarország tartós és barátságos viszonya közé a kárpátaljai helyzet
destabilizálása által: felgyújtották a kárpátaljai magyarság legnagyobb szervezetének központi irodáját, többször megrongálták a
vereckei emlékművet, ezenkívül számtalan alkalommal gyújtották fel és csonkították meg a Petőfi Sándornak állíttatott szobrokat
Beregszászban és Ungváron…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Holnap bízza meg a Szerb Haladó Pártot a kormányalakítással az államfő
Amint megkapja a kormányalakítási megbízást a Szerb Haladó Párt, rögtön elkezdi a tárgyalásokat a potenciális partnerekkel. A
kormány legkésőbb másfél hónap múlva megalakulhat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Akár két évvel is meghosszabbíthatják a hiteleink futamidejét
Érvénybe lépett ma a Szerbiai Nemzeti Banknak az a határozata, melynek értelmében a koronavírus-járvány, egészen pontosan
március 18-a előtt jóváhagyott hitelek visszafizetése esetében újabb könnyítések vehetők igénybe, a központi pénzintézet ekképp
szeretné segíteni a lakosságnak a nehéz gazdasági helyzet átvészelését. A rendelet alapján a pénzintézetek újrafinanszírozhatják
mindazokat a kölcsönöket, amelyekre ez év március 18-a előtt kötöttek szerződést az ügyfelek, de meghosszabbíthatják a
hiteltörlesztés futamidejét is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Visszakapta a horvát nemzeti kisebbség Jellasics bán péterváradi szülőházát
Mintegy 75 esztendő után visszakapta a Szerbiában élő horvát nemzeti kisebbség Gróf Jellasics József, egykori osztrák császárikirályi táborszernagy és horvát bán, a 1848-49-es szabadságharc magyarellenes harcának egyik fő alakjának szülőházát. Október
16.-a Jellasics bán születésének napja egyben a Szerbiában élő horvát nemzeti kisebbség hivatalos ünnepnapja is, így aztán az
egykori táborszernagy szülőháza nagy jelentőséggel bír a helyi horvátság körében is. Az épület kulcsait és annak használatát az erre
a célra létrehozott “‘Josip Jelačić bán emlékház” egyesület kapta meg…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

Csőd szélén állnak a falusi turizmussal foglalkozók
Halálos csapást mérhet a falusi turizmussal foglalkozókra a koronavírus-járvány új hulláma. A gazdák és vállalkozók egyetlen
reménye ugyanis az volt, hogy az idény második felében megvalósulhatnak azok a vendégéjszakák, amelyeket a járvány miatt
későbbre halasztottak a hazai és külföldi turisták. A székelykevei Ökorurális Vendégfogadó Házigazdák Egyesületét 17 évvel ezelőtt
Dani Ernő alapította meg: mára a család 50 ággyal rendelkezik, a faluban pedig még 8 házigazda szakosodott vendéglátásra. […]
Még mindig reménykedünk abban, hogy a hazai egyesületek nem mondják le a táborokra, kirándulásokra lefoglalt időpontokat.
Jelenleg azonban az is kérdéses, hogy megvalósulnak-e a magyarországi Határtalanul! diákprogram által érkező csoportok
szeptemberre és októberre halasztott foglalásai. […] A múlt hét végén Aleksandar Vučić államfő is megerősítette, hogy további
gazdaságélénkítő csomagokra nincs pénz az államkasszában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >
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