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Kedves Vendégeink, Ösztöndíjasaink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Domus 'Collegium Hungaricum' zavartalan működtetésének
biztosítása érdekében a www.koronavirus.gov.hu oldalon szereplő általános korlátozás és tiltás alá eső országokból érkező vendégek
vagy karantén kötelezettség letöltése után, vagy annak feloldása érdekében 5 napon belüli, legalább 48 óra különbséggel elvégzett
két negatív PCR teszt bemutatását követően foglalhatják el szállásukat. A Magyarország területére való belépésre vonatkozó tiltás
alóli mentesség önmagában nem mentesít a karantén kötelezettség alól!…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >
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Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága (AMAT) online konferenciát tartott a szokásos éves konferenciája
helyett
Az MTA amerikai kontinensen tevékenykedő külső, és részben rendes, illetve levelező tagjait is felölelő Amerikai Magyar
Akadémikusok Társasága (AMAT) a COVID-19 járvány miatt nem tudta megtartani az április első hétvégéjére, a University of
California Los Angeles-en tervezett éves konferenciáját. Ezt részben helyettesítendő, Prof. Módy István szervezésében az AMAT
tagsága több mint harminc kolléga bekapcsolódásával Zoom telekonferenciát rendezett július 29-én. A konferencia egyik fő
célkitűzése volt, hogy javaslatot készítsen az AMAT tagjainak hasznosabb együttműködéséről MTA-val, az akadémiai tisztújítást
követően…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Zelenszkij: A családon belüli erőszak a második számú problémává vált a COVID-19 után
A Covid-19 járvány idején a vírus utáni második téma a családon belüli erőszak előfordulásának növekedése volt - mondta
Volodimir Zelenszkij elnök a családon belüli erőszak leküzdésére hivatott állami és nemzetközi szervezetek képviselőivel folytatott
megbeszélésen. Elmondása szerint csak az első hat hónapban a rendőrség csaknem kétszer annyi panaszt kapott a családon belüli
erőszakkal kapcsolatban, mint az elmúlt fél évben. Beszéde végén az államfő aláírt egy dokumentumot, amelynek célja az erőszakra
adott válaszok hálózatának fejlesztése…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Ukrajnában a végzősök számára 2021-től kötelező lesz a matematikai vizsga
2021-től Ukrajnaban a végzős diákoknak le kell tenniük az állami matematikai záróvizsgát. Korábban az iskolások választhattak a
matematika és az Ukrajna történelme tantárgyak között. Ezt Tatyjana Vakulenko, az Oktatási Minőségértékelési Központ
igazgatóhelyettese jelentette be…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Telefonon kell tanítani a gyermeket, ha nincs internet
Ukrajnában a megbízott oktatási miniszter szerint a tanároknak telefonon kell tanítaniuk a gyermekeket. Szergej Skarlet megbízott
oktatási és tudományos miniszter elmondta, mitévők legyenek azok a diákok, akiknek a távoktatáshoz nincs számítógépük vagy
laptopjuk – írja a 112.ua hírportál. Skarlet megjegyezte, hogy a tanároknak telefonon kell tartaniuk a kapcsolatot azon diákokkal,
akik nem rendelkeznek távoktatási technológiával, valamint további anyagokat is biztosítaniuk kell számukra…” Forrás:
Karpatinfo.net: teljes cikk >

Képviselőjelölteket állított a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt (frissítve)
A „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt szeptember 19-i pártgyűlésén döntött az október 25-i önkormányzati választáson induló
képviselőjelöltek listájáról. A párt tagjai megszavazták a jelöltlistákat a megyei, a járási, a kistérségi, valamint a városi tanácsokba,
amelyekkel a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt részt vesz a választáson. A gyűlésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola átriumában került sor, melynek levezető elnöke Barta József, a KMKSZ alelnöke volt. A résztvevők egyöntetűen szavazták
meg a képviselőjelölteket körzetenként…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Tisztújító közgyűlés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében
Szeptember 19-én soron kívüli tisztújító közgyűlést tartott vidékünk egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezete, a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A beregszászi református gyülekezet udvarában megtartott esemény résztvevőinek
és családjaik életére Taracközi Ferenc református lelkész és Marosi István görögkatolikus parochus kérte Isten áldását. A
megjelenteket a fórum moderátora, Dancs György, az egyesület egyik alelnöke üdvözölte. Mint elmondta, azért kell soron kívül
elnökválasztást tartani, mert a korábbi elnök lemondott […] Szinte napra pontosan 8 éve alakult meg a KMNE 34 család
részvételével, azóta vezetem a tagság bizalmából az egyesületet – kezdte beszámolóját a leköszönő elnök. – Ezen időszak alatt közel
800 család kérte felvételét az egyesületbe, ami gyerekekkel együtt 4000 embert jelent…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Az elmaradt BercsényiFeszt helyett – csendes főhajtás és koszorúzás az ungvári várban
Az elmúlt években ilyentájt élettel telt meg az ungvári vár udvara, hisz a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet
BercsényiFesztet rendezett az ódon falak tövében. Idén a nagyszabású népünnepélyt a koronavírus-járvány miatt sajnos nem tudták
megtartani, de mint Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola valamint a PCS elnöke és Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke a sajtónak nyilatkozva fogalmazott, úgy érezték, el kell jönni ide, s meg kell koszorúzni a dicső magyarnak,
Bercsényi Miklósnak és feleségének, Csáky Krisztinának a szobrát, A vasárnap szűk körben megtartott koszorúzási ünnepség
résztvevőit a PCS munkatársai üdvözölték, majd magyar és ukrán nyelven idézték fel Bercsényi Miklósnak – aki 1691-től volt Ung
vármegye főispánja – az alakját, tetteit…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Közös műhelymunkát szervezett a RIT és a KVIT
Nyitott ablak – Képekben a szót, szavakban a képet címmel tartotta meg első közös műhelymunkáját a Kárpátaljai Magyar Képzőés Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) szeptember 19-én a beregszászi
Rákóczi-főiskola Győr termében. A program szakmai referensei az irodalmárok oldaláról Csordás László KVIT-elnök, művészeti
részéről pedig Kulin Ágnes RIT-elnök voltak. A műhelymunkát Vári Fábián László lektorálta. A projektet a RIT fennállásának 30.
évfordulója alkalmából kezdeményezte annak érdekében, hogy a kárpátaljai tollforgatók valamint a képző- és iparművészek között
együttműködés jöhessen létre, már korábban is felmerült. A találkozó az ötlet megvalósításának első lépése volt, hogy a két szervezet
és annak tagjai ne csak egymás munkásságával, hanem személyesen is megismerkedhessenek…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk
>

ZeneVarázslat a Rákóczi-főiskolán
Első alkalommal rendezték meg a ZeneVarázslat nevű hangversenyt a beregszászi Rákóczi-főiskolán szeptember 19-én. A program
az azonos nevű képzés záró alkalma volt. Az eseményt Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője nyitotta
meg. […] ZeneVarázs képzést 30 óra kezdő és 30 óra haladó szinten. Kárpátalján a ZeneVarázslat programot 19 ifjú
zongoraművész-palánta végezhette el…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Szoboravatás Macsolán és Tiszacsomán
Ifj. Hidi Endre és Bohdan Korzs szobrászművészek alkotásait avatták fel ünnepélyes keretek között szeptember 20-án Macsolán és
Tiszacsomán. A szobrok a Pro Arte – Munkács civil szervezet által, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával
Beregszászban szervezett nyári alkotótáborban készültek. Elsőként Macsolán, a település kastélykertjében avatták fel ifj. Hidi Endre
alkotását. Matl Péter a program kapcsán elmondta, hogy immár több mint 50 köztéri szoborból álló, összefüggő és beutazható
szoborút jött létre. Nemcsak az a célunk, hogy képzőművészeti alkotások kerüljenek ide, hanem, hogy kultúr terek létesüljenek –
fogalmazott a szobrászművész. „A szoboravatás a Tiszacsomai Kultúrház előtt folytatódott. Szilágyi Mátyás a Bohdan Korzs által
készített szobor – amely egyébként a körte nevet kapta alkotójától – kapcsán így fogalmazott…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk >

Videó: Toronyai katonatemető
Újabb katonatemetőt tártak fel az ökörmezői járásban található Toronya községben. A Memento Bellum civil szervezet tagjai a
település régi fatemploma közelében azonosították be az I. Világháborúban elesett katonák temetkezési helyét. Jurij Fatula, a
szervezet elnöke elmondta, hogy ezen a helyen 300, 20 és 30 év közötti katonát helyeztek örök nyugalomra, akik többségének a
személyazonosságát már tisztázták…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Az Ortutay-kollégiumban tartott előadást Matl Péter szobrászművész
Alkalmazott művészet. A Vereckei-szorostól a Kállay kúriáig címmel tartott előadást Matl Péter munkácsi szobrászművész
szeptember 17-én a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban. Ezek bemutatásával a művész felhívta a jelenlévők
figyelmét arra, hogy a „művek, mint jelek is szerepelnek, ha megszólítanak egy népcsoportot, nemzetet, formájuk lehet direkt és
elvont…”Ahogy mondta: „A képzőművészeti alkotásoknak nagy nevelő hatásuk van…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Vučić és Brnabić Grenellel és Boehlerrel szimbolikusan megnyitotta a DFC belgrádi irodáját
Aleksandar Vučić szerb elnök és Ana Brnabić szerb kormányfő találkozott Richard Grenellel, az Amerikai Egyesült Államok
elnökének különmegbízottjával és Adam Boehlerrel, a Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaság (DFC) ügyvezető igazgatójával.
A találkozó után szimbolikusan megnyitották a DFC belgrádi irodáját, melynek igazgatója John Jovanović lesz. […] Vučić a
sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy Szerbia még 1881-ben szerződéses módon oldotta meg az USA-val történő kereskedelmi
kapcsolatokat. „Azóta nem kötöttünk ilyen fontos megállapodást‟, hangsúlyozta a szerb elnök, majd hozzátette: a washingtoni
látogatás után nem beszéltek arról, hogy mi mindent értek el ott, pedig sok mindent…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Elfogyott a türelem – Minden egyetemistának át kell térnie a bolognai rendszerre
Az úgynevezett örökös egyetemistáknak nem lesz többé lehetőségük arra, hogy az egyetemet a bolognai rendszer 2005-ös hivatalos
bevezetése előtt érvényes program szerint fejezzék be – mondta Mladen Šarčević oktatási miniszter, írja a 021.rs. Július közepén
mintegy háromezer egyetemista írta alá azt a petíciót, miszerint a régi rendszer alapján szeretné befejezni a tanulmányait. A
tárcavezető elmondta, már nincsenek meg sem a jogi, sem a technikai feltételei annak, hogy még egyszer meghosszabbítsák
számukra azt a határidőt, amit a szerb parlament 2018 szeptemberében fogadott el. „Már kétszer szívességet tettem nekik és
megoldottam a határidő meghosszabbításának kérdését. Többször nem fogom ezt megtenni” – fogalmazott Šarčević…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

A VMDK elítéli a helységnévtábla-rongálást Bocsárnál
A napokban Antalfalva és Cserépalja tábláit rongálták meg, majd ezt követően Kosztolányi Dezső szabadkai mellszobrát is. A
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) a legerélyesebben elítéli Bocsár település magyar nyelvű feliratának
megrongálását." Mindezt összegezvén, számunkra ez az eseménysorozat arra utal, hogy a mesterséges "soha jobb viszonyok"
harsogása alatt a továbbiakban is olyan erők húzódnak meg, amelyek a vajdasági magyarság kirekesztésén, megfélemlítésén
fáradoznak" - áll szó szerint a pártközleményben. A VMDK számára ez elfogadhatatlan és minden jogi/politikai lépést megteszünk
az ilyen esetek felszámolására. Tisztelettel megkérünk minden polgárt a továbbiakban is jelezze a VMDK-nak, ha ilyen vagy
hasonló jogsértő esetekkel találkoznak - írják…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Főszerkesztők kinevezéséről döntött a Magyar Nemzeti Tanács
Barát Tóth Lívia lesz a Hét Nap új főszerkesztője. A hetilap igazgatójának tisztségében marad László Edit. A Magyar Szó élén nem
lesz változás, Varjú Márta főszerkesztő és Ökrész Rozália igazgató irányítja továbbra is a napilapot. Nagyobb vita nélkül döntöttek
az MNT-tagok a testület ülésén a kinevezésekről, amelyek négyéves mandátumra szólnak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Imázsfilm a vajdasági magyar közösség hagyományairól
Imázsfilm készül a vajdasági magyar közösség hagyományairól, identitásáról. A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitójának
napján láthatják a nézők a filmet, amelyet Kálló Béla színművész rendez, és amely Vajdaság szinte minden szegletébe elkalauzolja
a nézőt. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség célja, hogy megismertesse a nézőkkel mindazt, ami a vajdasági magyar
közösséget kulturális szempontból jellemzi. A film elkészítésének célja, hogy a néző megismerhesse mindazt, ami a vajdasági
magyarságot kulturális és identitás szempontjából jellemzi…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Gábrity Molnár Irén: Az elvándorlás oka az anyagi és társadalmi egyhelyben topogás
A Vajdaságban jelenleg csupán 120 és 180 ezer közötti lehet azon magyaroknak a száma, akik életvitelszerűen itt élnek. Ezeket a
megdöbbentő becsléseket fogalmazta meg Gábrity Molnár Irén szociológus, az MTA külső köztestületének tagja azon a szabadkai

online kisebbségi kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ szervezett, s
amelyen a nemzetrész jelenlegi állapotáról tanácskoztak a résztvevők. A szakember egy diaszpóra program kidolgozását sürgette.
[…] Milyen kalkulációk alapján jön ki ez a megdöbbentő szám? […] Nem lehet pontos statisztikai adatokat mondani, ugyanis
Szerbiában a lakosság eltávozását nem regisztrálják, csak akkor, ha kijelentkezik a lakcíméről, ezt pedig a vajdasági magyarok nem
teszik meg, ha megvan még a visszatérés reménye. Ez a régi Jugoszláviából megörökölt szokás…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk
>

Videó: Úriemberek hete az óbecsei Népkönyvtárban
Az idén harmadik alkalommal szervezték meg az óbecsei Népkönyvtárban az Úriemberek hete elnevezésű rendezvényt. A
programokkal a férfiak figyelmét szeretnék felhívni az olvasás szépségére, ugyanis világszerte jóval kevesebb férfi vesz a kezébe
könyvet, mint nő. Ki vagy mi bírja rá a férfit az olvasásra? Teszi fel a kérdést Rókus Zoltán kisfilmje. Az óbecsei színész szerint
erre leginkább egy nő veheti rá a fiatal férfiakat: a szerelme vagy az édesanyja. Míg tavaly 11.300 fiú, illetve férfi tagosodott be a
könyvtárba, addig a lányok és nők száma elérte a 17 ezret…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Videó: Mézeskalács, Jó Pajtás, Képes Ifjúság - útra keltek az ifjúsági kiadványok
Egy körút során népszerűsíti legfrissebb, tematikus ifjúsági kiadványait a Magyar Szó Lapkiadó Kft., a Magyar Nemzeti Tanáccsal
karöltve. Most Zentára látogattak. A napilap szerkesztősége a 2020 Nemzeti Összetartozás Éve programsorozat keretében,
Magyarország kormányának támogatásával jelentette meg a Jó Pajtás és a Képes Ifjúság különszámát, amelyeket minden magyarul
tanuló diákhoz ingyenesen eljuttatnak. Jerasz Anikó, elnök, Végrehajtó Bizottság, MNT: „Az ifjúsági lapok kulcsfontosságú
szerepet játszanak abban, hogy a fiatalokat gondolkodó olvasókká alakítják, illetve hogy ne csak olvasók legyenek, hanem a
későbbiek során akár tollat ragadjanak, és írókká is váljanak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Online konferencia a vajdasági magyarok eszme- és társadalomtörténetéről
A vajdasági magyarok eszme- és társadalomtörténete (1945–1989) címmel tartottak szeptember 19-én, szombaton online
konferenciát vajdasági magyar kötődésű társadalomkutatók, filozófusok, irodalmárok és történészek. A konferencia témái szorosan
kapcsolódnak azokhoz a tanulmányokhoz, amelyek a 2018-ban megjelent, Losoncz Márk és Rácz Krisztina által szerkesztett A
vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999 és az ugyanők szerkesztette, 2019-ben megjelent A
jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945–1989 tanulmánykötetekben láttak napvilágot. A konferencia, amely a
Magyar Tudományos Akadémia Domus Alapítványának támogatásában részesült, a koronavírus-járvány miatt Zoom alkalmazáson
keresztül volt követhető…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Megjelent a Bácska szívében című kötet
Cservenák Pál Bácska szívében - Topolya a XIX. század végén és a XX. század elején című könyvét mutatták be 15-én este a helyi
Művelődési Ház színháztermében. A történelmi Magyarország Bács-Bodrog vármegyéjéhez tartozó, akkor 12 ezres lélekszámú
település abban az időben indult el a városiasodás és az iparosodás útján. Az egykori Bácstopolyán a múlt század elején több mint
százféle iparág működött - hangzott el a könyvbemutatón. A kötet szerzője Cservenák Pál nyugdíjas újságíró, aki évtizedek óta
aktívan foglalkozik topolyai helytörténeti kutatásokkal. A Bácska szívében című könyv arról az időszakról szól, amikor Topolya a
legütemesebben fejlődött. A könyv a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság kiadásában jelent meg, Topolya Község
Önkormányzata és a Topolyai Helyi Közösség támogatásával. A könyv eladásából származó teljes bevételt jótékonysági célra
fordítják, a Családfa Egyesület és a 3+ Nagycsaládosok Egyesülete javára…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Bemutatták Besnyi Károly Betiltott ünnep című könyvét
A kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület tavaly ünnepelte fennállásának 145. évfordulóját. Ebből az alkalomból
született meg az az ötlet, hogy egy néprajzi jellegű monográfia lásson napvilágot, melyet dr. Szőke Anna néprajzkutató, az MTA
külső köztestületének tagja állított össze. A kétéves kutatómunka után elkészült könyv az „Istennek dicsőség, embernek segítség”
címet viseli. Ahogyan megváltozott a világ, megváltozott a tűzoltóság is. Megszűntek a tűzoltózenekarok, és ma már nem
szerveznek a tűzoltók bálokat, nem foglalkoznak színjátszással, vagyis eltűnt a közösségformálás ereje. A több mint száz évet
felölelő könyv gazdag fényképanyaga a tűzoltóság hatalmas gyűjteményéből származik, a válogatás a szerkesztő munkáját dicséri.
Olyan érdekes munkaeszközöket ismerhet meg az olvasó a könyv által, mint például a borítón látható kézi meghajtású sziréna…”
Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >

Ismeretterjesztő eladások Zentán
Magyar találmányok az évszázadok során címmel tartottak ismeretterjesztő előadást péntek este a zentai Alkotóházban. Az
érdeklődők olyan találmányokról hallhattak, amelyeket a mai napig használnak az emberek, mégis kevesen tudják, hogy magyarok
alkották meg őket. Korenchy László nyugalmazott tanár, az est előadója elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesületének intézetében minden héten ismeretterjesztő előadást tartanak a diákoknak. A magyar találmányokról szóló előadás is
ennek keretében született meg, amely a kívülállók érdeklődését is felkeltette, így más helyszíneken is megtartják…” Forrás: Rtv.rs:
teljes cikk >

Október elsejéig lehet jelentkezni a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára
Az idén tizenkilencedik alkalommal megrendezett VMTDK-nak november 26-a és 29-e között az Újvidéki Egyetem Technológiai
Kara és Rektorátusa ad otthont. A 2020-as konferencia az ÉG! témakörét fogja körbejárni. Az előadásokat személyesen tartják meg,
de a külföldi résztvevők számára az online fellépések lehetősége is adott…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Idén is várja a diákokat a Cofman Tehetségfejlesztő Iskola
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében az idei tanévben a 25. évfolyam tanulói számára nyitotta meg
kapuit a Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola, mely ingyenes hétvégi foglalkozásokat nyújt matematikából, fizikából,
sakk-játékból általános és középiskolás diákok számára. A helyszín ezúttal is a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola…” Forrás:
Vajma.info: teljes cikk >

Az idei Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat Virág Gábornak, Bazsalikom Műfordító Díjat pedig Bognár Antalnak
ítélték oda
Virág Gábor, az MTA külső köztestületének tagja több évtizedes irodalomszervezői munkásságával, a Dombosi történetek – Remix
és a Szenteleky–Leskovac Műfordítótábor szervezőjeként, valamint a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatójaként kifejtett
tevékenységével érdemelte ki az elismerést. Bognár Antal író, műfordító, az Új Symposion, majd a Forum Könyvkiadó egykori
szerkesztője a díjat mindenekelőtt Dragan Velikić regényeinek fáradhatatlan következetességű közvetítéséért kapja…” Forrás:
Pannonrtv.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Országgyűlési választások: Az egyszerű többségi választás mellett
A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén megvitatta az országgyűlési
választásokról szóló, módosítás előtt álló törvénynek a nemzetiségi képviselők választására vonatkozó cikkelyeit és egyhangúlag
támogatta a változást: a „pontozással rangsoroló” Borda-rendszer helyett az egyszerű többségi választást. Az Alkotmánybíróság
még 2018 decemberében felhívta a törvényhozó figyelmét, hogy a választási rendszer nem felel már meg az alkotmányos
normáknak, és a hiányosságokat, leginkább azt, hogy egyes képviselőket jóval kevesebb szavazattal választanak meg, meg kell
szüntetni. […] A törvény módosítása fontos újításokat tartalmaz az őshonos olasz és magyar nemzeti közösségek számára is. Az
olasz közösség tanácsa egyhangúan támogatja a változást, míg a muravidéki magyar közösség csúcsszervezete még nem jutott közös
nevezőre a kérdést illetően…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Köztévé: A nemzetiségi programokat még nem érinti, de…
Az utóbbi hónapok és a közeljövő egyik legforróbb politikai ügye a médiatörvény, illetve most már inkább a Szlovén RTV-ről szóló
törvény módosítása, amely igencsak megosztja a szlovén politikumot, így a közvéleményt is. A törvénymódosítás közvitája már
lezárult, az ősz folyamán a dokumentum a parlament elé kerülhet. A közintézettől jelentős összegeket elvonó tervezett
módosításokról, ezek hatásáról Zver Ilonát, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar műsorokért felelős helyettesét szólaltattuk
meg. [...] A Szlovén RTV-ről szóló törvény módosításának tervezetét a Szlovén RTV valamennyi szerve – a vezetőségtől a dolgozók
tanácsáig – elutasítja. […] A dolgozók tanácsa a sérülékeny csoportok műsorainak teljes körű finanszírozását az állami
költségvetésből várja el, és ugyan nincs egyértelműen feltüntetve, de elképzelhető, hogy a nemzetiségi műsorokat is ebben a
csoportban szeretnék látni…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Varga József köszöntése: 90 év munkássága
Dr. Varga József muravidéki nyelvész, az MTA külső köztestületének tagja, költő, író, nyugalmazott egyetemi tanár szeptember
17-én ünnepelte 90. születésnapját. Jeles jubileuma alkalmából otthonában, Göntérházán köszöntötték fel. Ez alkalomból
utánnyomásban megjelent A lendvai vár kapitánya című ifjúsági regénye is, melyet 2001 óta olvasnak a gyerekek. Varga József a
horvátországi Verőcén született, de az általános iskolát már Göntérházán, a tanárképzőt pedig Muraszombatban végezte el. Az
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1966-ban szerzett magyar tanári oklevelet, majd 1976-ban a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen fejezte be tanulmányait, ahol 1986-ban megvédte magyar nyelvi doktori disszertációját is. Számos
iskolában tanított a Muravidéken (Csente, Lendva, Dobronak, Radamos). A muravidéki magyar közösség és a régió szempontjából
is meghatározó szerepe volt a Maribori Magyar Tanszék létrehozásában. 1980-tól nyugdíjba vonulásáig, 1997-ig a tanszék tanára
és vezetője volt. Varga József elismert nyelvészeti kutatómunkát végzett a hetési (muravidéki) magyar őshonos lakosság
névtanának, dialektológiájának, nyelvhasználatának, néprajzának és irodalomtörténetének terén. Műfordítóként 20. századi szlovén
költők műveit ültette át magyar nyelvre…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Videó beszámoló: A HMDK konferenciája Omišban
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége negyedik éve szervez többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a
HMDK kisközösségekben működő szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. A többnapos
konferencia célja ezúttal is az volt, hogy az egyesületek megismerjék egymást, egymás munkáját, tapasztalatot cseréljenek, valamint
hogy tájékoztatást kapjanak a pályázati lehetőségekről és az aktuális programokról. Az idei konferenciának vendégelőadói is voltak:
Vladimir Bilek, a horvátországi csehek és szlovákok parlamenti képviselője, a horvát szábor kisebbségi frakciójának elnöke és AnaMarija Štruml-Tuček, a Cseh Szövetség elnöke…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

„Az óvodai foglalkoztatás nélkülözhetetlen a gyermek szociális fejlődéséhez”
Idén év elején nevezték ki Juhász Gabriellát a Hercegszőlősi járás központi óvodájának igazgatójává. Vele beszélgettünk eddigi
munkájáról, terveiről, az óvodakezdésről. Hercegszőlősön 1998-ban alapítottak óvodát, amelyhez ma három tagintézmény tartozik
a járás területéről: a karancsi, a csúzai és a vörösmarti óvoda. Vörösmarton és Csúzán a foglalkozások magyar nyelven zajlanak, de
fontosnak tartjuk, hogy a magyar gyerekek horvátul is megtanuljanak, éppen ezért mindkét nyelvet használjuk ezekben az
óvodákban – magyarázza Juhász Gabriella, A bölcsőde májusban indult a központi óvodában, 1-3 éves gyerekek nappali
„megőrzésére”, gondozására, nevelésére. Jelenleg maximális létszámmal (12 gyermek) működik…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes
cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjúk: Felsőpulya – emlékmű avatás
Felsőpulyán a hétvégén avatták fel a 2. világháború roma és zsidó áldozatainak az emlékére felállított emlékművet. Az alkotás egy
roma lányt ábrázol a Lódz-i gettóban. A mű nem csak a meggyilkolt romákra és zsidókra emlékeztet, hanem mindenkire, akit a náci
időszakban politikai vagy felekezeti okokból ért atrocitás. Az emlékmű felavatásán, amelyet Andreas Lehner alkotott, jelen volt
Kantor Christian, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke és Hofer József tiszteletbeli elnök, egykori városi tanácsos
is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Videó: Adj’Isten, magyarok az interneten
„Adj’Isten magyarok" televíziós magazinműsorunkkal egy évben hat alkalommal jelentkezünk. Adásainkban a burgenlandi és a
bécsi magyarság politikai, közéleti és kulturális témáival foglalkozunk. A szeptember 13-ai adásunkban Ruszt városából és a Fertő
tóról jelentkezünk. Ruszt – A XVII. század vége óta a történelmi Magyarország legkisebb szabad királyi városa…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Bécsi Napló: kettős könyvbemutató
Bécsi Napló és Bornemisza Péter Társaság egy kettős könyvbemutatót tartott szeptember 18-án, pénteken a bécsi Magyar
Otthonban. A közönség a Schneeberg-túrák 1979-2019 című képes kiadványt valamint Másréti Kató Zoltán Óraátállítás című kötetét
ismerhette meg. A Bécsi Napló szerkesztőségi tagja, mint elsőkönyves író elbeszéléseket, tárcanovellákat és karcolatokat válogatott
össze Bécsből. Kató Zoltán kötetét az eseményen a közönségnek Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője mutatta be. Az író az
általa írt novellákból egy-egy érdekes részletet fel is olvasott az érdeklődőknek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Digitalizálják Habsburg Ottó hagyatékát
Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös 2011-ben hunyt el, 98 éves korában. Három évvel ezelőtt Magyarországon létrejött
egy a hagyatékát kezelő alapítvány, amely célja, hogy a birtokukban lévő anyagokat Európa, de akár még Amerika szerte is ismertté,
elérhetővé tegyék. Az alapítvány igazgatója, Prőhle Gergely elmondta, hogy a szakembereknek mintegy 400 doboznyi anyagot kell
feldolgozniuk, amelyben iratok, fényképek, tárgyi emlékek találhatóak, ennek a munkának az elvégzése évekig tart. Céljuk oly
módon digitalizálni a névadó írásos és tárgyi hagyatékát, hogy az később hozzáférhetővé váljon akár kutatási céllal is…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Elbúcsúztatták a kétnyelvű gimnázium igazgatóját
Živković Martin igazgató vezetésével 28 éve, 1992 szeptember 9-én nyitotta meg kapuit a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi
Gimnázium. Živković Martin csaknem három évtized után idén nyugdíjba vonul. A gimnázium egykori és jelenlegi diákjai,
pedagógusai egy szerdán megtartott istentiszteletet követően, csütörtökön pedig az iskola épületében is elbúcsúztak igazgatójuktól.
Az igazgatói posztra július 7-ig lehett pályázatot benyújtani. A kiírásban kritériumként szerepel, hogy az új igazgatónak a német
nyelv mellett magyarul és horvátul is tudnia kell…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Konfirmandusok és mobil templom Lépesfalván
Vasárnap tartották meg a konfirmandusok bemutatását Lépesfalván, ahol ezúttal az úgynevezett „mobil templomot“ használták erre
a célra. Így bárki részt vehetett az ünnepségen, nem kellett korlátozni a létszámot, és minden előírást be tudtak tartani. 13 fiatalt
mutattak be a gyülekezet előtt vasárnap Lépesfalva/Loipersbach településen, akiknek még augusztusban tartották meg a
konfirmálását. A fiatalokat egy Istentisztelet keretében mutatták be a településen élők előtt, amelyre az úgynevezett „Mobil
Templomot“ használták. Ezzel elhárították azt az akadályt, ami a járvány miatti előírások kapcsán a résztvevők létszámát korlátozta
volna az ünnepségen…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Negyven százalékos nyugdíjemelés: felelőtlenséggel vádolja a törvényhozókat az üzleti világ
Középtávon súlyos következményekkel járó, demagóg lépésnek minősítik a 40 százalékos nyugdíjemelést a versenyszféra
képviselői. A parlament kedden a költségvetés-kiigazítást előíró sürgősségi kormányrendelet módosításával a nyugdíjemelés mellett
előrehozta a tanárok 25 százalékos béremelését is. Veszélyezteti Románia fenntartható gazdasági növekedését a 40 százalékos
nyugdíjpontemelés, véli a Kis- és Középvállalkozások Országos Tanácsa (CNIPMMR) A vállalkozói érdekvédelmi szervezet
állásfoglalása szerint a nyugdíjakat differenciáltan kellene emelni: 40 százalékkal a 800 lejnél kisebb értékű juttatásokat... […] A
CIS felhívja a figyelmet arra, hogy 40 százalékos nyugdíjemelés esetén a költségvetési hiány el fogja érni a 11 százalékot, ami
aláássa a külföldi befektetőknek a kormányba vetett bizalmát. […] Az államfő "meglepettnek" és "szomorúnak" mutatkozott amiatt,
ahogyan a PSD módosította a költségvetés-kiigazítást, előírva a 40 százalékos nyugdíjemelést. Úgy fogalmazott: "nyilvánvaló, hogy
ez a pénz egyszerűen nem létezik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Lakosság még mindig távol a bankoktól
A hazai lakosság 40 százalékának nincs semmilyen kapcsolata a bankokkal, még folyószámlájuk sincs, így minden ügyletet
készpénzzel intéznek, ezért e tekintetben Románia az utolsó helyezett az Európai Unióban. A lakosság többi 60 százalékának egy
része is inkább valamilyen külső kényszer miatt nyitott folyószámlát és rendelkezik bankkártyával, ám azt csak havonta egyszer
használja, amikor kiveszi teljes összegben az oda érkező fizetését, nyugdíját vagy valamilyen támogatásból érkező összeget, és a
továbbiakban készpénzzel költekezik. Bordás Attila sepsiszentgyörgyi banki szakember rámutatott, a kétezres évek elején a hazai
lakosság alig egyharmada használt valamilyen banki szolgáltatást, akkoriban a fizetéseket, nyugdíjakat, segélyeket főként
készpénzben adták. Emlékeztetett, 2008 előtt mindenki abban bízott, hogy jól megy a gazdaság, pozitív volt a hangulat, ezért
megugrott az eladósodottság…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Kiszivárgott, hogy ki lesz Románia budapesti nagykövete
Gabriel Șopandă jelenlegi ankarai nagykövet kerül az államfő által néhány napja visszahívott Marius Lazurca helyére a budapesti
román külképviselet élére – értesült a Digi24. A hírtelevízió hétvégén közölte azoknak a diplomatáknak a listáját, akiket Klaus
Johannis a leváltott 31 nagykövet helyére javasol. Mint ismert, a napokban Klaus Iohannis államfő 31 nagykövetet váltott le. A
Digi24 értesülései szerint a „vérfrissítés” a román diplomáciában készülődő paradigmaváltás jele. A hazahívott nagykövetek között
volt Romániát Budapesten képviselő Marius Lazurca is. Mint korábban írtuk, a 46 éves Marius Lazurca idén májusban románmagyar diplomáciai pengeváltást idézett elő azzal, hogy szolidaritást vállalt a magyar ellenzék egyik politikusával…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Romániai választások - Három napra az internetre költöztetik az oktatást
Három napra felfüggesztik az óralátogatást azokban a romániai iskolákban, amelyekben szavazókörök fognak működni a
szeptember 27-i önkormányzati választásokon – döntötte el szerdán az országos járványügyi operatív törzs (CNSU). A határozat
értelmében az érintett tanintézményekben szeptember 25-étől 29-ig (a keddi napot is beleértve) szüneteltetik a tanárok és diákok
jelenlétét feltételező iskolai tevékenységeket, az oktatást azonban nem függesztik fel, hanem az interneten folytatják. Az óralátogatás
szüneteltetését a hatóságok a járvánnyal indokolták, mert a voksolás előtt és után is fertőtleníteni akarják a választások alakalmával
igénybe vett termeket. Romániában csaknem 19 ezer szavazókört jelöltek ki a vasárnapi önkormányzati választások lebonyolítására,
ezek túlnyomó többségét az iskolákban szervezik meg…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Az ENSZ Európai Regionális Kisebbségi Fórumán vett részt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
Szeptember 21-22. között immár második alkalommal szervezték meg az éves genfi ENSZ kisebbségi fórumot előkészítő Európai
Regionális Fórumot, melynek idei témája „Gyűlöletbeszéd, közösségi média és kisebbségek”. Az online konferencián a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat munkatársai is részt vettek. Felszólalásukban a szervezet képviselői elmondták, a magyarellenes
gyűlöletbeszéd gyakori jelenség Romániában, és főként nacionalista hangvételű tévéműsorokban, a közösségi médiában, valamint
sporteseményeken tapasztalható. A romániai magyar közösséget megbélyegző negatív üzenetek elsősorban a nyelvi jogok, az
anyanyelvű oktatás, a szimbólumhasználat, illetve a székelyföldi autonómiatörekvések körül kialakult viták kapcsán jelennek meg.
Többek között a román többségnek az említett témákkal kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a
Bálványos Intézet nemrégiben ismertetett kutatása is. A kutatás keretén belül végzett közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják,
hogy a románok közel egyharmada úgy gondolja, a romániai kisebbségeknek túl sok joga van…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Kilenc év után ejtették a kolozsvári Mátyás-szobor elé kihelyezett, magyarokat sértő felirat ügyét
Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, amikor kilenc évvel ezelőtt a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé engedély
nélkül helyeztek ki egy ma is megtalálható, magyarokat sértő feliratot. A Mátyás-szoborcsoportot 2011 áprilisában avatták fel újra
a román és a magyar kormány közös támogatásával végzett restaurálás után. Egy hónappal később a szobor talapzatánál ismeretlen
tettesek az éj leple alatt bronztáblát helyeztek el egy Nicolae Iorga román történésztől származó, Mátyás román eredetére utaló
idézettel. A tábla elhelyezését Sorin Apostu akkori kolozsvári polgármester történelmi jóvátételnek nevezte. Amint a Szabadság
emlékeztetett rá, a műemléken történt engedély nélküli beavatkozás miatt Kelemen Hunor akkori művelődési miniszter, az RMDSZ
elnöke és Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) volt alelnöke is feljelentést tett. Az ügyész ugyanakkor azt
is megállapította, hogy senki sem végzett építkezési engedély nélküli munkálatokat a Mátyás-szoborcsoport talapzata előtti
részen…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Lefestették a magyar feliratot Nagyborosnyó helységnévtábláján
Lefestették a magyar feliratot Nagyborosnyó helységnévtábláján szerdára virradóan ismeretlen tettesek. Az esetről Kanyó Antal
alpolgármester tett közzé fotót a Facebookon. Az alpolgármester a Székelyhonnak azt mondta, feljelentést tesz a rendőrségen. Az
elöljáró arra gyanakszik, hogy a választási kampányhoz köthető a rongálás…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

József Attila-szobrot avattak a költő nevét viselő csíkszeredai iskolánál
Felavatták Csíkszereda első ülő- és gyermekszobrát a József Attila Általános Iskolánál, amelynek névadója a tanintézmény előtti
lépcsőn ülve várja majd a diákokat a rendhagyó tanévben. Az alkotással egy hármas évfordulónak kívántak emléket állítani.
Névadójuk születésének 115., az iskola himnuszaként számon tartott Kertész leszek című vers megírásának 95., illetve a
tanintézmény alapításának 30. évfordulója alkalmából egy fiatal József Attilát ábrázoló ülőszobrot helyeztek el az iskola előtti
lépcsőn. Hiába újítunk, szerelünk fel iskolákat, ha nincs benne élet. Ha a gyerekeink otthon ülnek, akkor ez nem több, mint egy
nagy kongó, üres épület, amiből a legfontosabb hiányzik: a közösség maga…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Sándor bácsi könyvtára: egy csupaszív emberről nevezték el tékájukat a resicabányai magyarok
A 16. Resicabányai Magyar Napok keretében az egyetlen magyar könyvtár megalapítását ünnepelik. Kun László ötletgazdát
kérdeztük. Krassó-Szörény megye Erdély legjobban elszórványosodott vidéke. A 2011-es népszámlálási adatok alapján tíz év alatt
az itteni magyarság negyven százaléka eltűnt. Resicabányán, a valamikor virágzó bánya- és kohóművekkel, acéltermeléssel,
mozdony- és fegyvergyárral rendelkező városban mára mintegy ezerötszázra zsugorodott a magyarság lélekszáma. Már régen nem
működik magyar nyelvű oktatás a városban, a megfogyatkozott számú magyarság nagy része román iskolában tanult és vegyes
házasságban él. Telefonon kerestük meg Kun Lászlót, a Platanus Kulturális Egyesület vezetőjét, aki elmesélte a könyvtáralapítás
történetét, a névadó Sándor bácsi kilétét is felfedte, de szót ejtett a gondokról, az elöregedő magyarságról, és arról, hogy ezek az
ünnepi alkalmak mennyire fontosak számukra…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Nagy Mózes könyvbemutató Esztelneken
Hétfőn, szeptember 21-én délután került bemutatásra Esztelneken a Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában megjelent, a helyi
iskola 340 éves évfordulója alkalmából összeállított, Nagy Mózes címet viselő tanulmánykötet. Az iskola keletkezéstörténetét és az
azt követő három évszázad változásait bemutató könyv hiánypótló. A kiadványban a szaktanulmányok mellett helyet kaptak Nagy
Babos Tamás költő-tanár Nagy Mózeshez köthető versei is, valamint Maka Csilla Nagy Mózesről írt színdarabja is, amely az eredeti
tervek szerint bemutatásra került volna az emlékünnepségen. […] Elsőként Csüdör Áda Katalin helyi művelődésszervező
köszöntötte az egybegyűlteket és a kötet jelenlévő szerzőit: Ambrus Arnoldot, Rancz-Gyárfás Elemért és Varga Katalint, a kötet
szerkesztőjét: Szőts Pap Zsuzsát. A könyv helyi kutatók szemén keresztül mutatja be Nagy Mózes személyiségét és örökségét…”
Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

László Noémi a Napsugár új főszerkesztője
László Noémi költő, műfordító lett a Napsugár és a Szivárvány gyermeklapok új főszerkesztője. Mint tudjuk, nem idegen számára
ez a feladatkör, hiszen gyerekirodalmat is gyakran publikál, és évek óta szerzőként szerepel e lapokban. Az ifjúsági- és
gyermekirodalom az, amely nem vesztett csatát az internettel és a tévével szemben, amelyet ma is jól el lehet adni, a
gyerekkönyveket a szülők szívesen megvásárolják, és ezeknek a hagyományos gyermekfolyóiratoknak ma is megvan a jól
meghatározott, nevelő szerepük. László Noémi Zsigmond Emesét követi a főszerkesztői tisztségben…” Forrás: Erdely.ma: teljes
cikk >

Bemutató körúton A történeti Erdély című természetjáró kalauz
Székely Árpád Székelyudvarhelyen élő földrajztanár újabb kötete több mint 30 természetföldrajzi kistáj (hegység, dombság,
medence) közel 60 természeti értékét és túraútvonalát mutatja be fotókkal, átfutó képekkel, térképekkel és 3Ddomborzatmodellekkel kiegészítve, mindezt az erdélyi növényritkaságok képes összeállítása és múltidéző források sokasága egészíti
ki. A kötettel együtt egy részletes térkép is megjelenik, amelyen – egyebek mellett – a történeti Erdély korabeli határai
tanulmányozhatóak. A szakmailag és látvány szempontjából is igényes, Románia magashegyeit bemutató kötetek szerzője
szeptember folyamán öt településen is tart vetítettképes előadást a történeti Erdély könyv megjelenése kapcsán…” Forrás:
Erdely.ma: teljes cikk >

„Hiszek a gondviselésben” – talált élethelyzetekből írta meg Erdély elcsatolásának könyvét Hajdú Farkas-Zoltán
Ócskapiacon talált családi levéltár indította el a –né című könyvsorozatot, amely lassan egy évtizede foglalkoztatja Hajdú FarkasZoltán csíkszeredai származású, Heidelbergben élő írót, aki a sorozat negyedik részéért, az Erdély elcsatolásának évéről szóló
Csonkamagyar 1919 című könyvért nemrég megkapta a Romániai Írószövetség díját. A -né sorozat (A homályban maradás ösztöne,
Békebeli 1913, ki ez az ipse?) negyedik részét, a Csonkamagyar 1919-et díjazta most a Romániai Írószövetség. A szerző naplókból,
levelezésekből, kultúrtörténeti írásokból, a csíkszeredai sajtóhírekből mazsolázva rakta össze 1919 Európáját, de mindez csak része
egy hosszabb, korántsem lezárult írói folyamatnak. Erről az intellektuális kalandról kérdeztük Hajdú Farkas-Zoltánt…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Markó Béla: nem lezárt az elmúlt harminc év, a szabadságra újból meg újból rá kell kérdezni
Az erdélyi magyarságért aggódó, a rendszerváltás utáni csalódottságot magában hordozó értelmiségi, az öregedésre és a halálra
felkészülő, töprengő ember nyílik meg az olvasó előtt. Nagyinterjú Markó Bélával.szonettek kötött formájától messze elrugaszkodva
Markó Béla legújabb kötetében sodró erejű szabadversekben fogalmazza meg gondolatait az erdélyiségről, a közösségről, a
szabadságról és zsarnokságról, a létről, hitről, halálról. A számvetések korába érkezett ember empátiával, bölcsen, de ugyanakkor
könyörtelen őszinteséggel beszél. […] Nem kell hagyni, hogy a szavainkat korrumpálják, és mi szavak nélkül maradjunk. A
költőnek az a dolga, hogy ne engedje ezeknek a szavaknak a megrontását, és hogy visszaszerezze az igazi jelentésüket. Erre a
jelenségre nemcsak a diktatúrában volt példa. Minduntalan tanúi lehetünk annak, hogy politikai pártok, kormányok zászlójukra
tűznek bizonyos jelszavakat, és „rongyosra” használják őket, teljesen kiüresítik, megfosztják őket igazi tartalmuktól. Hogyan lehet
ezt „nem engedni”?…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Szőcs István író, kritikus, műfordító
Szőcs István író, szerkesztő, művelődéstörténész (1928–2020), a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja életének 93. évében
elhunyt Kolozsváron – írja gyászhírében az intézmény, aki saját halottjaként tekint az Szőcsre. „Szőcs munkásságának meghatározó
műfaja a lendületes irodalmi publicisztika és a tudományos igényű, de olvasmányos, szubjektív hangvételű esszé. Szőcs iskolai
tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, a Református Kollégiumban tette le az érettségit, ami után Kolozsváron tanult tovább
pedagógia–lélektan szakosként, 1951-ben diplomázott. Főművének – mint ahogy az irodalomtörténet – maga is Selyemsárhajó

című, több kiadást és témabővítést megért könyvét tartotta, melyben imponálón mozgósítja évtizedek alatt rendszerezett őstörténeti,
archeológiai, összehasonlító nyelvészeti, csillagászati, mitológiai, lélektani tudását…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Ismét lesz „Írók az iskolában”
Két sikeres év után, amelynek során 15 magyar és román író találkozott marosvásárhelyi diákokkal, a Podium Egyesület által
szervezett Írók az iskolában projekt ismét megrendezésre kerül idén ősszel. A kötetlen beszélgetés az óra keretén belül segít majd a
diákoknak közelebb kerülni a kortárs irodalomhoz, amely szinte teljesen hiányzik a tantervekből. A diákoknak lehetőségük nyílik
megismerni az írókat, mint embereket, kérdéseket tehetnek fel nekik, és betekintést nyerhetnek az írói műhelytitkokba. Idén
Dragomán György és Szabó T. Anna nyitja meg az író-olvasó találkozók sorozatát. Ők szeptember 24-én találkoznak a
marosvásárhelyi Művészeti Líceum és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjaival…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Marius Tabacu kapta a 2019-es év legjobb műfordításáért járó irodalmi díjat
Marius Tabacu kolozsvári műfordító kapta a Román Írószövetségtől a 2019-es év legjobb műfordításnak járó díját a Bánffy Miklós
Erdély-trilógiájáért. A Román Írószövetség odaítélte a 2019-ben megjelent legjobb könyvekért járó irodalmi díjakat, amelyeket
különböző kategóriákban osztottak ki. A Román Kulturális Intézet gondozásában és a Balassi Intézet közreműködésével kiadott mű
hosszú éveken át nem jelenhetett meg különböző akadályok miatt, tavaly sikerült kiadni, bemutatója Románia egyik legnagyobb
könyvvásárán, a Bukarestben megszervezett Bookfesten volt. Akkor Marius Tabacu az MTI-nek elmondta: azért fontos, hogy a
román olvasókhoz is eljut ez a mű, mert megtudhatják, miként gondolkodott egy magyar arisztokrata a románságról…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Mihályi Magdolna kapja az idei Tamási Áron-díjat
Mihályi Magdolna, a székelyföldi verstábor alapítója kapja a 2020-as Tamási Áron-díjat – közölte a Tamási Áron Közalapítvány
szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint Mihályi Magdolna férjével, a tavaly elhunyt Varga Sándor rádiós szerkesztővel közösen
hívta életre 10 évvel ezelőtt Csíkcsomortánban a magyarországi és határon túli fiatalok számára meghirdetett verstábort. A díjat
hagyományteremtő szándékkal 2019-ben adták át először Tamási Áron születésnapján, szeptember 20-án az író szülőfalujában,
Farkaslakán…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Szlovákia vizeinek fele rendkívül rossz állapotban van
Szlovákiában többek között a környezetszennyezés miatt a halfajok 70 százaléka és valamennyi kétéltű veszélyben van. A világban
leginkább az édesvízi ökorendszerek vannak fogyatkozóban. Szlovákia vizeinek 46 százalékán rendkívül rosszak a viszonyok a
szennyezettség, a helytelen beavatkozások, a gátak építése és a tereprendezések következtében. Mindezt a Természetvédelmi
Világalap (WWF Slovensko) Bolygónk állapota 2020 című tanulmányában tették közzé.„Az úgynevezett Vörös Könyv szerint,
amely felsorolja a kipusztulás által fenyegetett állatfajokat, nálunk hat halfaj teljesen kiveszett és további hét fajt a kritikusan
veszélyeztettek közé soroltak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Sokba kerül a szülőknek az egyetem
A járvány első hulláma idején az egyetemi hallgatók jelentős része maradt bevétel nélkül, így legtöbbször a szülőnek kell segíteniük.
Hogy ez mekkora terhet jelent a családnak, kiderül a Partners Group SK elemzéséből. A járvány az egyetemisták csaknem
negyedének okozott anyagi nehézséget, derült ki a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetségének (ŠRVŠ) nyári
felméréséből. Lenka Šalingová, a Partners Group SK pénzügyi szolgáltató szakembere friss elemzésében arra mutatott rá, hogy egy
egyetemi hallgató havi kiadásai Szlovákiában átlagban 200 és 700 euró közé tehető. A kölcsön felvétele legyen az utolsó
megoldás…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Átadták a Monostori hidat
Az avatás Igor Matovič szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök részvételével zajlott. Az új komáromi Duna-híd habár már
ma késő délutántól használható, a magyar rendőrség által végzett határellenőrzés miatt egyelőre forgalomkorlátozás várható. A
járványhelyzet miatt szűk körű avatóra került sor, amelyről hiányoztak a helyi lakosok és érdeklődők. A Monostori híd nevet viselő
konstrukció alapkövét 2017. október 17-én tették le. A kivitelezés nettó 91,2 millió euróba került. A hidat a személy- és
tehergépjárművek mellett gyalogosok és kerékpárosok is használhatják. A pilon Duna-fenéktől számított magassága 118 méter,
amelyből 98 méter magasodik a víz fölé. A acélkonstrukció össztömege 7180 tonna…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A déli úthálózat többé nem prioritás az államnak
Még kisebb a remény arra, hogy ebben az évtizedben megépülhet az R2-es autópálya jelentősebb része, vagy tovább folytatódna az
R7-es Dunaszerdahely irányába. A kormány elfogadta az állam prioritásait az útépítés terén, amelyek évtizedekre előre
meghatározzák, milyen útszakaszokat fognak építeni és mikor. A déli közlekedési projektek a lista legvégére kerültek…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

A kétnyelvűsítés bővítése – buktatókkal
Keszegh Béla, Komárom polgármestere ma hivatalában fogadta Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost. Az önkormányzatok
kétnyelvűsítésének bővítése érdekében több hónapos párbeszéd előzte meg a mai találkozót, amely után sajtótájékoztatón számoltak
be együttműködésük eddigi eredményeiről. „Az önkormányzatoknak erős jogköreik vannak” – mutatott rá Bukovszky. Véleménye
szerint az önkormányzati jogkörökön keresztül csak a polgármestereken múlik, hogy figyelmeztesse például az építkezési engedély
kiadásakor a befektetőt, hogy munkafelügyeleti szempontból az adott építkezési terület összes információjának kétnyelvűnek kell
lennie. Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, példátlan bírói döntés született a Nyitrai Kerületi Bíróságon, amely kötelezte az
érsekújvári anyakönyvi hivatalt, hogy a felperes részére állítsa ki a kért okiratot magyar nyelven is. Komárom polgármestere az
érsekújvári anyakönyvi hivatalt érintő döntéssel kapcsolatban elmondta, bár a bíróság egy konkrét ügyben hozott ítéletet, mégis
ebben próbálnak kapaszkodót keresni…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Beneš-dekrétumok: 400 ezer eurót érő a D4-es alatti földeket kobozna el az állam
A Szlovák Földalap (SPF) pert indított néhány magánszemély ellen, akiktől a Beneš-dekrétumokra hivatkozva akarja elkobozni a
Pozsony Vereknye városrészében lévő telkeiket. Az ingatlanok, amelyeken a fővárost elkerülő körgyűrű, a D4-es autópálya is épül,
értéke hozzávetőlegesen 400 ezer euró. Az SPF a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dekrétumok alapján kiadott
konfiskációs határozatra hivatkozva ma akarja bevégezni Wenhardt Gyula egykori vereknyei lakos tulajdonának elkobzását. A
pártállami rendszer bukása után a korabeli földtulajdonosok leszármazottai fokozatosan hozzájutottak azokhoz az ingatlanokhoz,
amelyeket felmenőik rájuk hagytak. Wenhardt unokái 2017-re folytatták le a nagyapjuk által örökül hagyott birtokok hagyatéki
tárgyalását, tulajdonba vették azokat, kifizették az eljárási költségeket és azóta a tulajdonjoggal járó ingatlanadót is fizetniük kell.
Először ugyan a Szlovák Földalap (SPF) is elismerte a tulajdonjogukat, de aztán ugyanez az állami szerv mégis bírósági keresetet
adott be, amelyben a Beneš-dekrétumokra hivatkozva vitatni kezdte az örökösök tulajdonjogát…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A rászoruló kisebbségi művészeknek a Kisebbségi Kulturális Alap ír ki ösztöndíjpályázatot
„Ösztöndíjpályázatokat fogunk kiírni az összes kisebbség számára” – mondta el lapunknak, Molnár Norbert, az alap igazgatója. „A
C programban írjuk ki a felhívást” – tette hozzá. Ez azt jelenti, az ösztöndíjakra azok a professzionális kultúrában tevékeny
személyek, vagyis a színház, a táncművészet, a film, a képzőművészet és a zene területén dolgozó művészek, szakemberek
pályázhatnak, akik a koronavírus-járvány miatt jelentős bevételtől estek el. Az alap olyan pályázók jelentkezését várja, akik nem
állnak valamilyen intézmény teljes munkaidős alkalmazásában, tehát csak részmunkaidőben vagy egyéni vállalkozóként dolgoznak.
„A kiírás lényegében a szabadúszó kategóriába eső személyeknek szól” – fogalmazott Molnár. A kulturális miniszter, Natália
Milanová (OĽaNO) augusztus 15-én jelentette be, hogy összesen 11 millió euró támogatást kapnak a független művészek a
kormánytól. Ebből félmillió eurót a Kisebbségi Kulturális Alap oszthat szét. Ezen belül 251 750 eurót a magyar, 106 400 eurót a
roma kulturális szféra támogatására fordítanak, míg további 116 850 eurón a többi 11 nemzetiséget és a kultúrköri párbeszédet
támogató testületek osztoznak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Takarékossági okokból változott meg a Pátria Rádió délelőtti sávja
A Pátria Rádiónál szeptembertől nem készítik a Nappali nevet viselő délelőtti három órás sávot, ebben az időszakban a Hangadó
legjobb műsorait adják le átszerkesztve. Portálunk információ szerint a műsorkészítést a pénzhiány okozza, ami abból fakad, hogy
az RTVS a karantén időszakában iskolai műsorokat készített, melyekért még nem kapták meg a fizetséget. Úgy tudjuk, hogy a
Pátriánál radikális csökkentésre is sor került, ezt azonban a Pátria Rádió igazgatója, Lovász Attila cáfolta. Az igazgató elmondta azt
is, hogy az RTVS a karantén miatt egyébként tíz millió eurót meghaladó bevételtől esett el, a bevételkiesés szanálása viszont a
nemzetiségi műsorokat nem érinti az idei költségvetésben…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Megrendezésre került a XXXIV. Hallgatói Parlament
A szlovákiai magyar diákklubokat tömörítő szervezet, a Diákhálózat (DH) megtartotta legfelsőbb döntéshozó szerve, a Hallgatói
Parlament rendes őszi ülését szeptember 18. és 20. között. Három ország hét egyetemi városának tagszervezetei képviseltették
magukat a találkozón, ahol többek között a DH 30 éves jubileumáról esett szó. A Hallgatói Parlamenten részleges tisztújításra is sor
került. A jelenlegi elnök, Leczkési Zoltán kétéves mandátuma még nem járt le, így továbbiakban is ő tölti be a Diákhálózat vezetői
posztját. Az új elnökség névsora a következő…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Sikeres, új szlováknyelv-oktatási módszer
Közel kilencven pedagógus gyűlt össze a síposkarcsai kultúrházban egy rendhagyó szlováknyelv-órára szerda délután. Bakos
Adrienn, aki egy teljesen új módszert dolgozott ki a szlováknyelv-oktatásra, mintaórát tartott a pedagógusok részére. „A
Dunaszerdahelyi, Szenci és Galántai járás valamennyi magyar tannyelvű iskoláját megszólítottuk, felajánlva nekik a lehetőséget,
hogy közelebbről megismerhessék ezt a nyelvtanítási módszert, akik már ismerik és használják, megoszthatták eddigi
tapasztalataikat kollégáikkal” – magyarázza a találkozó apropóját Bartal Anita, a Síposkarcsai Alapiskola pedagógusa. A „Játékosan
szlovákul” könyv, munkafüzet és módszertani útmutató segítségével. Az óra alatt a gyerekek nem a padokban, hanem a tanterem
közepére terített szőnyegen ülnek, illetve inkább állandó mozgásban vannak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A Katedra Történelemverseny országos döntője
Az idei évben a kialakult járványhelyzet és az oktatásügyet érintő intézkedések miatt a tervezett májusi időpont helyett szeptember
22-én zajlott Dunaszerdahelyen a Katedra Történelemverseny országos döntője. A döntőben azok a csapatok vettek részt, amelyek
a levelező fordulókban a legjobb eredményt érték el. Az idei évadban 31 iskola 43 csapata kapcsolódott be a versenybe, ezzel az
idén is az egyik legnépszerűbb tantárgyverseny lett a Katedra-versenyek között. A mintegy 130 tanuló négy fordulóban mérhette
össze tudását a levelezős versenyben. A versenyre a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában került sor. A megmérettetés
tizenegy fordulóból állt. Az egyes fordulókban a tanulóknak egy-egy feladatlapot kellett kitölteniük a rendelkezésükre álló időben.
A diákok fejtettek keresztrejtvényt, vaktérképpel dolgoztak, képeket ismertek fel, fogalmakat magyaráztak, történelmi totót
játszottak stb. Az első helyen a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda Reformerek nevű csapata végzett. Minden csapat
oklevelet és könyvcsomagot kapott. A Katedra külön elismerő oklevélben részesítette Pelle Istvánt, a bátorkeszi Kováts József
MTNYAI és a búcsi Katona Mihály MTNYAI tanárát a versenyben kifejtett több évtizedes munkájáért, az eredményes felkészítésért
a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj elnyerése alkalmából…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Kötet: Lett egy közös témánk – a járvány
Az Érsekújvárban élő H. Nagy Péter irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, popkultúra-kutató, a Selye János
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa eddig több mint húsz önálló kötetet jegyez. Ez a tegnap megjelent
legújabb azonban nem volt tervben. Március közepén a Facebookon kezdett el reflektálni a járvány hatására átrendeződő
kultúránkra, három-négy naponta posztolt egy-egy rövid esszét. Ezekből született a Karanténkultúra és járványvilág című kötet,
amely a Prae Kiadó gondozásában jelent meg. […] H. Nagy Péter szerint a járvány hatására megfigyelhető a tömegkultúra és az
elitkultúra egymáshoz való közeledése, és ez a jelenség izgalmas jövőt ígér. Annál is inkább, mivel lett egy közös témánk, amely
mindenkit egyformán érint, és az erre való reflektálás valamennyi művészeti ágban megjelenik. …” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk
>

Kötet: Nem csak minket tép...
Kováts Judit Hazátlanok című regénye nem pihentető, kedélyjavító nyári olvasmány. Rátelepszik az ember lelkére,
elgondolkodtatja, és ha magyarként hajlamos azt hinni, hogy nincs még egy ilyen sorsüldözött nemzet a világon, helyre is teszi.
Arról szól, mennyi igazságtalanságban, üldöztetésben volt része a második világháború után a szepességi németeknek, így –
kimondatlanul – arról is, hogy nem csak bennünket bántottak, aláztak meg. Ez persze sovány vigasz, de abból a szempontból
mindenképp hasznos, hogy az önsajnálat mellett együttérzést is tanuljunk. Mert Kováts Judit történetei a valóságból táplálkoznak,
meg nem nevezett konkrét emberek történeteit mutatják be…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Közművelődés és érték címmel tartott konferenciát a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
Közművelődés és érték címmel tartott konferenciát a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Nagymegyeren szeptember 16-án. Az
elhangzottak alapján a rendezvény mottója az érték, mint jövő volt, hiszen az előadók arról is szóltak, hogy a hagyományainknak,
értékeinknek, színjátszásnak, bábozásnak nemzetmegtartó ereje is van. A konferencián kiértékelték az Ünnepeink 2020 című
pályázatot is, amelyet a Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Csemadok szakmai
háttérintézménye hirdetett meg tavasszal. A konferenciát Varga Péter, a Gazda PT elnöke nyitotta meg, aki elmondta, az értéktár
alapítóinak az volt a célja, hogy az értékeket felgyűjtsék és tovább is adják…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Dr. Kucsera Ferenc-emléknap Léván
Idén szeptember 23-án lesz 128 éve, hogy Léván meglátta a napvilágot Kucsera Ferenc későbbi szentendrei római katolikus káplán,
aki a Tanácsköztársaság időszakában 27 évesen mártírhalált halt a szentendrei Duna-parton. A Lévai Szent László Kör, folytatva
Ferenc atya helyi emlékének ápolását és lévai kultusza megteremtése érdekében kifejtett tevékenységét, 2020. szeptember 20-án
rendezte meg a II. lévai Dr. Kucsera Ferenc-emléknapot. A emléknap első eseménye a vasárnap délelőtti ünnepi magyar nyelvű
szentmise volt. Kora délután a kör lelkes tagjai a Reviczky Házban gyűltek össze, hogy a közös fohász után Müller Péter, a kör

elnöke fotói által és kalauzolása mellett – ha virtuálisan is – de részesei lehessenek a szentendrei Ámos Imre – Anna Margit
Emlékmúzeum „Kucsera Ferenc mártíriuma – Történeti narratíva és kortárs reflexiók” című, 2019. október 24-e és 2020. március
31-e között bemutatásra került kiállításnak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Vélemény: Magyar-szki turista nyekukucs tabulya
„ … hatalmas hegyek, gyönyörű kilátás, tájékoztató táblák a turisták részére. Bolzano, írja a posztoló a kép alatt. Az emberek
túlnyomó részének fogalma sincs, hogy mi a furcsa a fotón. Bolzano egy olasz város valahol az olasz Alpokban, ezzel a hírrel meg
is elégszik. Na de a „mifajtánknak” rögtön feltűnik valami: a táblák színösszetétele és a feliratok. Miért van egy olasz területen első
helyen a német nyelv és csak másodikon az olasz? Miért piros-fehér-piros színben virítanak a nyilak? Tehát a lényeg, hogy DélTirol autonóm tartományban még a turistáknak szánt táblák is jelzik, hogy ebben a régióban ki a domináns, kinek a szülőföldjéről
van szó. Most […] irány a felvidéki való világ, ebben az esetben a turizmusban. Egyetlen táblát sem találunk, amelyen a magyar is
jelen lenne…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Tomolya Róbert matematikatanár Fülekről a Szlovákia Tanítója díj döntősei között
A Komenský intézet az idén harmadik alkalommal rendezte meg a Szlovákia Tanítója nemzeti díjversenyt. Az idei évad áprilisban
indult, 164 pedagógus jelentkezett, vagy nevezték be őket. Jelen pillanatban már ismerjük a bírálóbizottság által kiválasztott tíz
pedagógust, akik részt vesznek a verseny döntőjében. Szlovákia Tanítóját októberben ismerjük meg, jutalma 5 000 euró lesz, a tíz
döntős versenyző közül pedig egy megkapja a Nyilvánosság díját. Az intézet ekkor hozza nyilvánosságra a Távoktatás tanítója
különdíjjal jutalmazott versenyző nevét is. A versenyben alap- és középiskolai pedagógusokról van szó, olyanokról, akik képesek
diákjaikban lelkesedést kelteni a tantárgy iránt, amit tanítanak, akik megérdemlik az össztársadalmi elismerést…” Forrás:
Korkep.sk: teljes cikk >

Klemen Terézia kapta a Példakép-díjat
Rendhagyó módon, de idén is átadta a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás a Példakép-díjat. A kitüntetést olyan nőknek ítélik
oda, akik önkéntes tevékenységükkel kiemelkedőt alkotnak, példát mutatnak a környezetüknek és az egész magyarságnak. A
szervezet nevében Zupko Mária elnökségi tag köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bauer Edit ismertette röviden a díj alapításának
okát. Gergely Papp Adrianna szerint a lehető legméltóbb kezekbe kerül idén a díj, Klemen Terézia ugyanis olyan kulturális
tevékenységet fejt ki, aminek köszönhetően valódi példaképünk lehet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Hétvégi Magyar Iskolák Országos Konferenciája London 2020
A MAOSZ a Londoni Magyar Nagykövetséggel és a Londoni Magyar Kulturális Központtal együttműködésben újra Országos
Oktatási Konferenciát rendez 2020. október 10-11-én hétvégi iskolák, szervezetek és pedagógusok számára. Az interaktív
konferencia tervezett témái és előadásai többek között: magyar identitás erősítésének eszközei és lehetőségei; hogyan tudjuk a
gyerekeket a képernyő előtt motiválni online oktatás során; a vírus lelki hatása a gyerekekre, óratervekkel, tantervvel és oktatási
adatbázissal kapcsolatos előadások is. A másfélnapos rendezvényen a részvétel ingyenes…” Forrás: Maosz.uk: teljes cikk >

Virtuális szimpózium az első argentin magyar bevándorlók építészeti emlékéről
“Magyar történelem és kultúra” c. előadás-sorozat különleges témának adott helyet szeptember 8-án. Neves előadók virtuális
szimpózium keretében mutatták be azt a jelenleg Magyarország felé tartó házat, amit magyar bevándorlók építettek az argentin
kisvárosban, Villa Angelán még a 20. század elején. Az est meghívottjai Dr. Gelényi Csaba Buenos Aires-i magyar nagykövet, dr.
Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, Pajor Sándor építész és chacói tiszteletbeli magyar konzul,
valamint Zsonda Márk kulturális antropológus, a Kőrösi Csoma Sándor Program korábbi ösztöndíjasa voltak, akiket különféle
szálak fűznek a chacói magyar házhoz. A rendezvény aktualitását az adta, hogy ez az 1917-ben épült ház jelenleg épp úton van
Magyarország felé több tucat mezőgazdasági gazdálkodási eszközzel, régi szállítóeszközökkel és a mindennapi élet régi darabjaival
együtt (bútorok, evőeszközök, használati tárgyak azokból az évekből). Mindez eredeti helyéről, Chaco tartományból, Villa Angela
város közeléből költözik a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Karl Stengel életműve előtt tiszteleg a római Collegium Hungaricum
Tiszta szívvel címmel, mintegy ötven alkotáson keresztül mutatja be Karl Stengel magyar-német festő életművét a Collegium
Hungaricum Róma csütörtökön nyíló kiállítása. Karl Stengel 1925-ben született Újvidéken. A második világháborúban szovjet

hadifogolytáborba került, majd szabadulását követően Budapesten telepedett le, ahol festészetet és grafikát tanult, de komolyan
érdeklődött a díszlettervezés és építészet iránt is – közölte a Collegium Hungaricum Róma. A Tiszta szívvel című tárlat tizenöt
festményt, harminc rajzot, metszetet, gouache-t, továbbá egy ritka könyvsorozatot mutat be Stengeltől. Ez utóbbi a művész azon
illusztrációit tartalmazza, amelyekkel neves írók, költők előtt tisztelgett…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Szent Istvánra emlékezett a dél-amerikai magyarság
Szent István király ünnepére készülve a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai közös online ünnepséget szerveztek 2020.
augusztus 20-án a dél-amerikai országokban élő magyarság számára. Ünnepségünk nyitányaként az „Ó Szent István dicsértessél”
kezdetű népéneket hallgathatták meg a résztvevők Sirákné Kemény Kinga és Sirák Blanka (Ars Hungarica, Buenos Aires) gyönyörű
előadásában. A Himnusz eléneklésében közreműködött a brazíliai Jaraguá do Sul-i Magyar Egyesület. Ezt követően dr. Gelényi
Csaba nagykövet úr két nyelven is köszöntötte a virtuális térben összegyűlt ünneplőket, akik az Uruguay-i Magyar Otthon Youtubecsatornáján, illetve Facebook-oldalán tekinthették meg az ünnepi műsort. A megemlékezés egyik legfontosabb üzenete, hogy a latinamerikai diaszpórában élő magyarság számára Szent István személye különleges példakép. Az ünneplőket emlékeztettük arra, hogy
felmenőik magyar identitásukat és a magyarsághoz való tartozásukat megőrizve hoztak létre új hazájukban egy „kis
Magyarországot”. Az ünnepi műsor az ösztöndíjasok által készített videó-összeállításokkal folytatódott…” Forrás:
Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

