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Rektifikálható görbékből felépített Besicovitch-halmazok – Csörnyei Marianna külső tag székfoglaló előadása
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Csörnyei Marianna külső tag 2020. szeptember 23-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, videóval bővített
összefoglaló megtekinthető az alábbi hivatkozáson. […] Egy síkbeli halmaz rendelkezik a Kakeya-tulajdonsággal, ha folytonosan
el lehet mozgatni egy másik pozícióba úgy, hogy a mozgás során tetszőlegesen kis területet fed le. Több mint 100 éves eredmény
az, hogy egy szakaszt körbe lehet forgatni tetszőlegesen kis területen, de a közelmúltig ez csak nagyon kevés más halmazról volt
ismert. Csörnyei Marianna előadásában a probléma két különböző verzióját vizsgálta, a geometriai és az analízisverziót…” Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >
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HORVÁTORSZÁG
Támogatás a pélmonostori anyanyelvápolóknak
Az anyanyelvápolás, amelyet Merki Ferenc tanügyi tanácsos kezdeményezett, egyfajta mozgalommá vált a hetvenes években. Az
első csoportokat 1967 őszén indították Hercegszőlősön és Szentlászlón. A nem magyar tannyelvű általános iskolákban bevezetett
fakultatív magyar nyelvoktatásnak köszönhetően nyelvünk, kultúránk, népi táncaink azokon a területeken is megtalálhatók,
amelyeken már csak szórványban élnek nemzettársaink. Jelenleg 25 intézményben több mint 500 diák jár anyanyelvápolásra. A
pélmonostori általános iskolában is 55 tanuló ápolja a magyar nyelvet és kultúrát a fakultatív órák keretében. Számukra idén
megvásárolta a magyar nyelv tanulásához szükséges tankönyveket a Pélmonostor városi Magyar Kisebbségi Önkormányzat…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Folytatódik a tematikus előadás-sorozat a pélmonostori magyarok otthonában
A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tavaly év elején indított egy irodalmi-történelmi
előadás-sorozatot, amelynek során a magyar irodalom gyöngyszemeivel ismerkednek, illetve elevenítik fel a velük kapcsolatos
ismereteiket, valamint magyarságunk számára meghatározó fontosságú történelmi eseményekről hallgatnak előadásokat. […]két
héttel ezelőtt tartották meg a trianoni békeszerződésről szóló előadást, valamint a múlt héten a mártírhalált halt aradi vértanúkról
emlékeztek meg, az összefoglalókat Kovačević Andrea történelem-angol szakos tanár készítette, akinek az előadásait mindig nagy
figyelemmel kísérik. Kovács Ferenc, a HMDK pélmonostori alapszervezetének elnöke elmondta azt is, hogy a következő hetekben
is folytatják az előadás-sorozatot…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

AUSZTRIA
Előadás: Humor és Márai
A bécsi Collegium Hungaricum adott helyet annak az irodalmi estnek, amelyen az idén 120 éve született Márai Sándor műveit
mutatták be, közülük is azokat, amelyek humorral vannak fűszerezve, az író sajátságos, szarkasztikus és időtálló stílusában. Idén
emlékezünk Márai születésének 120. évfordulójára, maga az előadás sorozat is egyfajta tisztelgés az irodalmár munkássága előtt.
Azonban csütörtökön este a Collegium Hungaricumban egy olyan oldalát mutatták be művein keresztül, amelyet első ránézésre
talán kevesen feltételeznének róla, vagyis, hogy számos humoros írása is volt, bár ezt a sajátságos stílust inkább szarkazmusnak,
vagy iróniának nevezhetjük. Az előadás anyagát Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai hagyaték kezelője állította össze.
Hirtling István színész előadásában ismerhette meg a bécsi közönség Márai Sándor humorral átszőtt írásainak egy részét. …” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjúk: Tíz éves a háromnyelvű gyerekkönyvsorozat
2010 óta jelennek meg horvát-magyar-német nyelvű gyermekkönyvek az Alsóőri Magyar Média- és Információs Központ (UMIZ)
gondozásában. A 3-7 éveseknek szóló UMIZ4Kids füzetek egyedülállóak a maguk nemében, hiszen a helyi hagyományokra épülő,
többnyelvű nevelést alapozzák meg. A jubileumot október 16-án szűk körben, de annál jobb hangulatban ünnepelték meg a Felsőőri
Református Egyházközség dísztermében, amelyre a füzetek alkotói és segítőik mellett a projekt patrónusai is meghívást kaptak. A
szervezők hívására eljött Frauer Ludwig, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke és Gaal Michael vezetőségi tag. Jelen volt
Siegfried Hajszan, a Dél-burgenlandi Horvát Kultúregyesület (HKD-Süd) elnökhelyettese is. […] A programon bemutatásra került

a sorozat négy legújabb darabja is, amelyekkel együtt immár 38-ra gyarapodott a füzetek száma. Dowas Katalin kétnyelvű óvónő
az UMIZ4Kids-sorozat újabb füzeteiről és a könyvek fogadtatásáról: […]OT Kelemen László, az UMIZ intézményvezetője a
kezdetekről és a jövőről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Magyar vállalkozóknak segít Bécsben a WKO
Egy online, tájékoztató előadást szervez a fővárosban élő magyar vállalkozóknak, illetve azoknak, akik vállalkozás indításán
gondolkoznak a Gazdasági Kamara (WKO) a jövő héten kedden. A kedden sorra kerülő előadás annak is ingyenesen vehető igénybe,
aki nem tagja a kamarának. Az előadást Andreas Prybila (a bécsi WKO Service részleg vezetője) online módon, német nyelven
tartja. A nyelvi akadályok leküzdésében segít Brigita Kajic, több éves vállalkozói múlttal rendelkező magyar anyanyelvű
társszervező…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Miért akar ennyire atomerőművet építeni nekünk Amerika?
Szakvéleményt alig találunk a román médiában az amerikaiak "ajándékáról". Azt is mondhatnánk, hogy nagyon óvatosan kezelik a
történetet. Az eddig sem volt titok, hogy a kelet-európai régióban Lengyelország mellett Románia is jelentős amerikai
szövetségesnek számít. Október 9-én némileg fontos egyezségről számolt be a nemzetközi és helyi sajtó, kiderült, hogy jelentős
részt szeretnének vállalni az amerikai befektetők a romániai atomerőmű program fejlesztésében, de még autópályákat és
vasúthálózatokat is építenének hozzánk, meg a szomszédos államoknál is. Hogy miről szól pontosan ez a támogatás? Ennek
próbáltunk utánajárni. Itt jön képbe a kissé utópisztikusnak tűnő, a Balti-tengert a Fekete-tengerrel összekötő Via Carpathia
autópálya, valamint a Rail2Way vasúthálózat is. […] Lengyel recept alapján építene autópályákat Románia…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Történelmi megegyezés – A Néppárt is befutó helyet kap
A Szövetségi Állandó Tanács október 16-án véglegesítette az RMDSZ parlamenti listáin induló jelöltek névsorát. Az ülést követően
16 órakor Kelemen Hunor szövetségi elnök sajtótájékoztatót tartott a Zoom-on. Egyetlen napirendi pontja volt a Szövetségi Állandó
Tanács (SZÁT) Kolozsváron zajlott pénteki ülésének, éspedig az RMDSZ parlamenti listáin induló jelöltek névsorának
jóváhagyása, illetve természetesen a magyar-magyar együttműködésről is szó esett- közölte online sajtótájékoztatóján Kelemen
Hunor szövetségi elnök: az elmúlt napokban háromszor is egyeztettek az Erdélyi Magyar Szövetséggel, mely először 2-6 közötti
befutó helyet kért, másodszorra 3-at, a harmadik alkalommal pedig “abban maradtunk, hogy két befutó helyben meg tudnánk
egyezni…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Képzés és előadások: Erőjáték és „nőiesség” a kortárs nőhősöknél
Az RMDSZ Nőszervezet által Romániában is meghonosított Girl2Leader nemzetközi mozgalom és a Nagyváradi Magyar
Diákszövetség (NMD) online képzést indított fiatal nők számára. A Zoom platformon keresztül csütörtök délután zajlott eseményen
Őrősi Renáta, a Girl2Leader nemzetközi mozgalom nagyváradi koordinátora köszöntötte mindazokat, akik bekapcsolódtak az online
közvetítésbe. Az első előadást Keszeg Anna, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem habilitált egyetemi adjunktusa tartotta,
Lisbeth Salandertől Mulanig – Erőjáték és „nőiesség” a kortárs nőhősöknél címmel. […] A klasszikus női főhősök a viktoriánus
korban játszódó regények női alakjai, egy másik toposz pedig a háziasszony. Később megjelenik a bűnügyi történetekben a nő mint
áldozat, melyet még a szakirodalom is a madonna és a örömlány közti ellentét időszakának nevez. Aztán megjelennek a végzet
asszonyai…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Videó: Indokolatlan császármetszések kora?
A szülések hatvan százaléka császármetszéssel történik Romániában. Ez így már nem az életmentésről szól. Szőcs Kinga Zsófia
pszichológus, szülésfelkészítő a Nézőpont vendége. A császármetszés egy kétélű fegyverré vált, miközben a módszer rengeteg nő
és gyerek életét mentette meg, ám egyre inkább kihasználják és indokolatlanul használják. A hazai átlag 60 százalék miközben az
Egészségügyi Világszervezet szerint ez az arány nem haladhatná meg a 10-15 százalékot…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Kiadvány: a Ceaușescu-korszak nagyváradi anekdotáit tette közzé Kőrössi P. József
Zsákutca két irányból – Köszönjük neked, Kondukátor! címmel jelent meg Kőrössi P. József nagyváradi származású, jelenleg
Magyarországon élő költő Ceaușescu-korszakban megélt tapasztalataiból táplálkozó kötete. A vegyes műfajú, anekdotákat és
novellákat is tartalmazó kiadványt szerdán délután online és offline is bemutatták a Várad folyóirat szerkesztőségében. Mint mondta,
a diktatúrákról akart írni, amiknek kialakulása, ha az embereknek szüksége van egyetlenegy vezetőre, Dél-Amerikától Európáig
egyformán történik. Az elmúlt két és fél évben már tudatosan írta a könyvet, amiben gyermekkori emlékek, és másoktól hallott

történetek is megelevenednek, tudtuk meg. Szörnyű dolgokat hurcolnak azok magukkal, akik átélték a diktatúrát, de „ha nem éltél
benne, akkor nem tudsz örülni a szabadságnak úgy, mintha éltél benne” – mondta Kőrössi P. József. Szó esett például arról, hogy
miután ő névházassággal kitelepült Magyarországra, szüleit 45-ször hívatták be a Szekuritátéra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Hermann Gusztáv Mihály történész szerint minden népnek vannak érzékeny pontjai
A székelyudvarhelyi történészt annak apropóján kérdeztük, hogy nevéhez fűződően két román nyelvű kötet is napvilágot látott az
utóbbi időben a székelység történetéről. „Európának ebben a térségében a történelemmel kapcsolatban mindenik népnek megvannak
az érzékeny pontjai. Egymásnak mesélni a saját történelmünkről sohasem kockázatmentes vállalkozás, mert elkerülhetetlenül
érintünk olyan érzékeny pontokat, amelyeket a másik nép vagy másként tud, vagy másként ért” – fogalmazott megkeresésünkre
Hermann Gusztáv Mihály. Kérdésünkre, hogy a kiadványok kapcsán érkeztek-e visszajelzések a román történészi szakma irányából,
Hermann Gusztáv azt mondta, egyelőre nem, de még korai erről beszélni, az effajta visszajelzés még várat magára. Mint
fogalmazott, a szöveg többszöri átolvasása után is úgy érezte, egy higgadt, előítéletektől mentes román olvasó (mert létezik ilyen)
el tudja fogadni alternatív narratívaként. Kifejtette azt is, a kötetek a történelmet a jelenkorig tárgyalják, de aktuálpolitikai
vonatkozások nincsenek benne…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Kiss Emőke klinikai pszichológus a stressz káros hatásáról, életmód-változtatásról
Legtöbb idegrendszeri bajunkra, különösen a depresszióra a munka a legjobb orvosság – hívja fel a figyelmet Kiss Emőke
nagyváradi klinikai pszichológus. A szakember a túlhajszoltság, a stressz romboló hatásáról, rohanó életformánk
„újraprogramozásáról”, emberi kapcsolataink rendben tartásának fontosságáról is beszélt a Krónikának.Mai világunk egyik
alapbaja, hogy nagyon sokan nem tudják, mikor „elég”. Egyre többet és többet akarnak, egymást hajszolva a családban, illetve baráti
és munkaköri környezetben. Röviden: a legtöbb idegrendszeri bajunkra, különösen a depresszióra a munka a legjobb orvosság. De
megesik, hogy a bajok fő okozója éppen a munkahely, hisz nagyon sok az olyan munkaközösség, ahol egyetlen állandó siránkozó
teljesen megrontja a hangulatot, és a kollégák nagy részét magával rántja a panaszáradatokba. […] Hogyan fogalmazná meg röviden,
mi lehet a stresszmentes élet titka? – Talán egy aforizmának tűnő gondolattal, miszerint soha ne válaszolj, amikor mérges vagy, és
soha ne dönts, ha szomorú vagy…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Alapító-oklevelet rejtett a 120 éves Szigligeti Színház időkapszulája
1900. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagyváradi Szigligeti Színház, alapításának 120. évfordulóját ünnepelte a Szigligeti
Társulat. A színház közleménye szerint csütörtökön rövid, ám meghitt ünnepség keretében emlékeztek a kerek évfordulóra. Ifj.
Kovács Levente színművész olvasta fel az alapítók által időkapszulában elhelyezett zárókő-oklevél szövegét, majd Czvikker Katalin
főigazgató és Fodor Réka színművész helyeztek el koszorút a névadó, Szigligeti Ede mellszobránál…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Megjelent a Székelyföld októberi száma
A Székelyföld folyóirat októberi lapszámában versek olvashatók… […] A tanulmány rovatban Kabdebó Lóránt Kinde Annamária
poétikájáról közöl elemzést, a csángó kultúrával foglalkozó Kelet Népe rovatban Veres Stelian Idegen nyelven gyóntat papunk,
idegen nyelven prédikál címmel ír a csángók hitéletéről. A történelem rovatban Kolumbán-Antal József 1166 – Bizánc támadása
Erdély ellen? című írása olvasható, az oral history anyagokkal foglalkozó Ujjlenyomat rovatban Dimény János első világháborús
visszaemlékezéseit teszi közzé dr. Nagy Lajos. A könyvszemlében…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

A kolozsvári Arta moziról gyűjtenek emlékeket, történeteket a működtetők
A kolozsvári Művész (Arta) mozi jelenleg Románia legrégebbi filmszínháza, amely továbbra is őrzi funkcióját. 1913. október 30án nyitott meg, és az évfordulóhoz közeledve a működtetők arra kérik a kolozsváriakat vagy az innen elszármazottakat, hogy osszák
meg a mozival kapcsolatos emlékeiket, történeteiket. Ezek a mikrotörténetek hozzájárulnak ahhoz, hogy minél átfogóbb kép
szülessen arról, hogy mit jelentett a kolozsváriak számára a mozi…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kiss Lóránd marosvásárhelyi falképrestaurátort díjazta a Teleki László Alapítvány
Kiss Lóránd marosvásárhelyi falkép restaurátor kapta a Teleki László Alapítvány a Kárpát-medence magyar műemlékeinek
megóvásáért járó Granasztói György-díját. A kitüntetést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át csütörtökön
Budapesten, a Rómer Flóris-terv – Megújuló épített örökség a Kárpát-medencében című konferencián. 2000-től teljes erőbedobással
az erdélyi falképek kutatásával, megmentésével, helyreállításával foglalkozik. Munkálkodásának köszönhetően az ismert erdélyi
falképek és a rájuk vonatkozó ismeretanyag megduplázódott. Kezdetben „tűzoltómunkát”, kutatásokat és konzerválási munkálatokat
tudott és kellett végeznie. Számos falkép, falképtöredék ennek köszönheti meglétét, fennmaradását. Kutatásainak eredményeit

igyekszik folyóiratokban, könyvekben és különböző szakmai fórumokon megosztani az érdeklődőkkel…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Sófalvi András székelyudvarhelyi régészt is kitüntette a Magyar Tudományos Akadémia
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nemrég hirdette ki a Bolyai-emléklap és a Bolyai-plakett 2020-as kitüntetettjeit. Az
erdélyi kutatók közül, mint írtuk, az MTA külső köztestületének tagjait Balázs Imre József irodalomtörténészt és Sófalvi András
régészt, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatársát is elismerésben részesítették…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Javaslat: Müncheni árulás napjának neveznék el szeptember 30-át Ficoék
A Smer-SD képviselői a szlovákokat ért történelmi sérelmeken alapuló Nyugat-ellenes érzelmeiket kívánják orvosolni azzal, hogy
a Müncheni árulás napjának neveznék el szeptember 30-át. Minderről már egy törvénymódosító javaslatot is beterjesztettek a
parlamentbe. A Smeres képviselők szerint az 1938-ban lezajló Müncheni tárgyalás során Németország, Nagy-Britannia,
Franciaország és Olaszország, Csehszlovákia részvétele nélkül döntöttek arról, hogy Csehszlovákia területeinek részét át kell adnia,
és megalázó feltételeket kell elfogadnia…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Videó: Lehár Ferenc életútja - hiánypótló könyv jelent meg az operettkirályról
A Pro Museum könyvek következő köteteként megjelent Klemen Terézia és Margitay Zoltán könyve Az Operettkirály - Lehár
Ferenc életútja címmel. A hiánypótló olvasmány Lehár Ferenc életpályáját öleli fel. A szerkesztés Galo Vilmos, míg a grafika
Bölcskei Zoltán munkáját dicséri. A kötet Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója apropóján jelent meg…” Forrás: Ma7.sk:
teljes cikk >

Megjelent a Kassai Figyelő októberi számában
Idei tízedik számához érkezett a Kassai Figyelő, amelyben olvashatnak a régió elmúlt hónapjainak rendezvényeiről, Dino Benjámin
budapesti sikereiről, T. Erdélyi Ilona új kötetéről, valamint egy interjút a zetelakai származású, jelenleg Brüsszelben dolgozó Pál
Zsuzsannával. …” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Emlékezés: Záreczky László – az értékőrző emlékére
Százéves lenne Záreczky László, a Kodály-emlékek kutatója, aki a huszadik század második felében áldozatos és fáradhatatlan
tevékenységével megalapozta a galántai magyar kulturális életet, melynek évtizedekig motorja volt. Záreczky László igazi
polihisztor volt, a zene, a magyar néprajz, a festészet és a kultúra rajongója. Egész életében kutatta és őrizte Kodály Zoltán örökségét,
számos Kodályról, a népzenéről, Galánta kulturális örökségéről szóló publikáció fűződik a nevéhez. Akárcsak az első galántai
Kodály Napok megszervezése is. A századvégi Galánta kulturális életének kiemelkedő alakja október 13-án töltené be a századik
életévét…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Faluriport: Királyrév
Királyrévben sikerült helyet biztosítani az elmúlt idők tárgyi emlékeinek, közben a falu határában építkezés zajlik, amitől a fiatalok
maradását és jövetelét várják A fejlesztések és újítások gond nélkül zajlottak az elmúlt időszakban is, számolt be ott jártunkkor
Agócs Gergely polgármester. A jelenlegi 23 királyrévi bérlakásra túljelentkezés van, így a fiatalok helyben tartása, esetleg a
környező településeken élők idecsalogatása miatt is továbbiak létesítése mellett döntöttek: az építkezési helyszínen nem áll a munka,
érkezésünkkor éppen az alapok vasazásán dolgoztak a munkások – és már ezeknek a leendő lakásoknak a felére is van jelentkező.
[…] Nagy Ilona – akinek a nevéhez fűződik a Királyrévi gyöngyfüzér című kiadvány is – éppen az ott helyet kapó falumúzeum
megnyitására készülődött Schnábelt Dórával, a kultúrház vezetőjével. A régi helytörténeti mondák, mesék, anekdoták után most
végre sikerült egy helyre gyűjteni a tárgyi emlékeket is, a kötetre mintegy ráépül az új múzeum, mondja örömmel Nagy Ilona…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Faluriport: Lévárt
Lévárt község a Nagyrőcei járás egyik apró faluja, Tornaljától mintegy 14 kilométerre, dombok ölelésében fekszik. Mindmáig
magán viseli a gömöri tájegység ősi jegyeit, lakói büszkén emlegetik a fazekas elődök egykori sikereit, munkájuk gyümölcseit. A
település élén harminc éve Halász Márta polgármester asszony áll… […] A Lévártról szóló első írásos említés 1427-ből származik,
hosszú ideig a Bebek és a Csáky család birtokolta. Ma lakosainak száma 85, mint egy kiterjedt nagy család, korbeli összetételük

vegyes, a falvainkra jellemző elöregedés itt is érzékelhető, de vannak fiatal családok is. […] A falu jelenlegi életéről Halász Mártát
kérdeztük…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Az ukránok többségére nem jellemző a gyakori munkahelyváltás
Az elmúlt 10 év adatai alapján az ukrán munkaerőpiacon a legalacsonyabb a természetes munkaerő-vándorlás – tette közzé a Livij
Bereg kiadvány a GRC toborzási ügynökség és a KPMG Ukraine tanácsadó cég által készített tanulmányra hivatkozva. Eszerint a
munkaadók 71 százalékának a karantén alatt is sikerült fenntartania a dolgozók cseréjének megengedett mértékét. A kutatásból az
is kiderül, hogy megnőtt a kereslet a futárok, sofőrök és logisztikusok iránt. Informatikai szakemberekért 125 százalékos igény
mutatkozott...” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Pedagógustársadalom: pénz nincs, csak követelmények
A hírek szerint újabb kísérletet tesz a kormány a pedagógusok helyzetének, elsősorban a bérezésének rendezésére. Különösebb
lelkesedést nem tapasztalni az érintettek részéről a kezdeményezés kapcsán, inkább gyanakvás érzékelhető. A zn.ua portál számolt
be minap arról, hogy az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének
Központi Bizottsága október 7-én megállapodott a pedagógiai, tudományos-pedagógiai és tudományos dolgozók 2021. évi
javadalmazásáról szóló kormányrendelet tervezetéről. Az előrejelzések szerint 2021-ben is tovább nő majd az átlagbér, s a jelenlegi
11,8 ezerről 13 ezerre nőhet, majd 2022-ben elérheti a 15 ezret. […] A közelmúltban az oktatási tárca elküldte jóváhagyásra a
projektet a pedagógusok szakszervezetének. „Korábban léteztek munkaköri leírások és képesítések a tanárok számára. Most szakmai
szabványokkal akarják helyettesíteni ezeket. De amit leírtak bennük, az túlmegy mindenen. Például a tanároknak folyékonyan kell
beszélniük valamely idegen nyelven. Az még csak rendben lenne, ha az idegennyelv-tanárokkal szemben támasztott követelményről
lenne szó. De ez mindenkire vonatkozik, tehát a testnevelő vagy a munkatanárokra is. Ahogy mondani szokták, annyit fizetnek
nekik, mint a bolondoknak, de annyit követelnek, mint az okosoktól” – háborog Szerhij Romanyuk, a pedagógus-szakszervezet
elnökének helyettese...” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Csetfalván átadták a Móricz Zsigmond Kulturális Központot
A híres magyar íróról elnevezett, valamint 25 millió forint anyaországi támogatásból teljesen felújított létesítményt október 15-én
adták át nagy érdeklődés közepette. Az esemény kezdetén Beke Mihály András beregszászi magyar első beosztott konzul, illetve
Péter Csaba, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) képviselőjelöltje, a Kárpát Ház civilszervezet kuratóriumának
az elnöke vágták át az átadást szimbolizáló nemzeti színű szalagot, majd felavatták az épület falán elhelyezett Móricz Zsigmondemléktáblát…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Beszélgetés és kiadvány: Molnár D. Istvánnal
Tudományos szakember, demográfus, az MTA külső köztestületének tagja, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aktív tagja, – Molnár D. István. […] A főiskolát 2002-ben fejeztem be. Ugyanebben az
évben kezdtem el dolgozni a főiskola bázisán működő LIMES Társadalomkutató Intézetben. 2003-ban felvételt nyertem a Debreceni
Egyetem Természettudományi Karának Földtudományok Doktori Iskolájába, ahol 2006-ban szereztem meg az abszolutóriumot.
Közben a LIMES Társadalomkutató Intézetből két intézet lett – a Hodinka Antal Nyelvi Intézet és a Lehoczky Tivadar
Társadalomkutató Intézet – én a Ho-dinka Antal Intézetben folytattam a munkát. Doktori disszertációmat A hatalomváltások hatása
Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig címmel 2013-ban védtem meg…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk >

Nem veszít népszerűségéből a munkácsi vár
Rekordszámú látogató nézte meg a munkácsi várat az elmúlt öt évben. Az emlékhelyet évente 200-300 ezer látogató keresi fel
személyesen, így az erőd Kárpátalja egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. 2016-ban új elektronikus beléptetési rendszert
telepítettek a várban, az eltelt öt évben 1,2 millió látogató járt a várban. Mihajlo Belekanics, a vármúzeum igazgatója elmondta,
hogy az egyik éven 289 ezer látogatójuk volt, tavaly 245 ezer turistát fogadtak. A legtöbben a májusi ünnepek és a múzeumi világnap
alatt, illetve fesztiválok idején érkeztek…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Péterváradon ünnnepélyes keretek között megnyílt a Jelasics emlékház
Pénteken este Péterváradon Aleksandar Vučić szerb elnök és Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter jelenlétében
ünnepélyesen megnyitották Josip Jelačić, vagyis Jelasics bán emlékházát, amelyet a jövőben a Horvát Nemzeti Tanács fog használni
és üzemeltetni. Aleksandar Vučić szerb elnök azt nyilatkozta, Szerbia kész továbbra is segíteni a Horvát Nemzeti Tanácsot és az itt
élő horvát kisebbséget. Mint mondta, meggyőződése, hogy mindkét fél, a szerb is és a horvát is úgy véli, a stabilitás és a bizalom
az, amelyre a jövőt lehet építeni. “Túl kicsik vagyunk ahhoz, egyikünk is, másikunk is, hogy megengedhessük magunknak a további
viszálykodás luxusát”, fogalmazott a szerb elnök. Jelasics bán emlékház műemlékvédelem alatt áll…” Forrás: Vajma.info: teljes
cikk >

Szerbia: Csaknem hatvanezer háztartásnak van bejárónője
A felmérések szerint Szerbiában több mint 55 ezer háztartásban alkalmaznak valakit a házimunka elvégzésére, írja a Tanjug.
Mindennek tekintetében úgy számítják, hogy mintegy 10 000 munkás, főként nők, évek óta ilyen munkakörben dolgoznak, feketén,
anélkül, hogy biztosításuk lenne, adót fizetnének, vagyis hogy beszámítanák a munkát a munkaéveikbe. A NALED kutatása azt
bizonyítja, hogy ebben a szektorban is érdemes lenne alkalmazni a munkások elektronikus úton való alkalmazását, ami már működik
a mezőgazdaságban, és jó eredményeket hozott. Abban az évben, amikor a mezőgazdaságban elkezdték alkalmazni ezt rendszert,
tízszeresére nőtt a bejelentett idénymunkások száma, 3500-ról 42.500-ra, ezzel pedig megfeleződött a feketén dolgozó munkások
száma. Egyébként Szerbiában az összalkalmazottak számát tekintve minden ötödik dolgozó feketén végzi a munkáját. A legtöbben
a mezőgazdaságban, de 15 százalékuk az idegenforgalomban és vendéglátóiparban, 11 százalékuk pedig az építőiparban…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

A járvány miatt 2021 októberére halasztódik a népszámlálás Szerbiában
A koronavírus-járvány miatt a lakosság, a háztartások és a lakások összeírását hat hónappal elhalasztják Szerbiában, vagyis 2021
áprilisa helyett októberben végzik, tájékoztatott ma a Köztársasági Statisztikai Intézet. A döntést a kedvezőtlen járványhelyzet miatt
hozták meg, amely komolyan veszélyeztetné a jövő évi népszámlálás előkészületeit és a terepen végzendő munkát. A statisztikai
intézet közlése szerint az eddig tervezett előkészületeket sikerült elvégezni…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Új könyvek 2020
Nemrég jelent meg dr. Németh Ferenc az MTA külső köztestületének tagja és dr. Milan Micić közös munkája a Bánáti Művelődési
Központ gondozásában. A Bánát – 1918 november a nagy háború utolsó napjait, illetve bánáti eseményeit mutatja be a
nagybecskereki Torontál lap írásainak tükrében. […] Ugyancsak az idén jelent meg dr. Németh Ferenc másik munkája, A
leánynevelés szolgálatában című kötet, amely a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (Boldog Iskolanővérek) bánáti
történetét mutatja be 1864-től 2005-ig. A kötetet Tornay Krisztina Petra nővér szerkesztette. […] Egy egyedülálló kiadvány látott
napvilágot Begaszentgyörgy község vonatkozásában. A háromnyelvű (szerb, magyar, román) könyv tizenkét begaszentgyörgyi
település migrációval kapcsolatos történelmi tényeit hivatott bemutatni. A Történelmi migrációk Begaszentgyörgy község területén
című könyv szerzői dr. Milan Micić, dr. Németh Ferenc, Szilágyi Mária és Mircea Lelea…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Kiadvány: "Felhő(n) járó Zentán"
Csütörtök este Zentán a helyi Alkotóházban mutatták be Fujkin István Felhő(n) járó című albumát. A festővel, képregény rajzolóval,
illusztrátorral Bordás Győző és Virág Gábor beszélgetett. Fujkin István 1953-ban Horgoson született. Mint autodidakta
képzőművész, 1974 óta dolgozik hivatásszerűen a vizuális művészetek területén. A LézerSzínház látványtervezőjeként 1990-ben
települt át Magyarországra. Találkozása a technikai művészetekkel komoly változásokat eredményezett a LézerSzínház műsorainak
arculatában. Kidolgozta a multivíziós panorámavetítés új módszerét. Ugyanakkor továbbra is lemezborítókat, illusztrációkat,
címlapgrafikákat tervezett. Az ő nevéhez fűződik az egy- ill. többoldalas szöveg nélküli képregény meghonosítása Magyarországon.
1997-ben újabb művészeti kihívásokat keresve települt át Kanadába…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Vajdaságiak a Szögedi Nemzet X. Találkozóján
A szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesület szervezésében immár 10. alkalommal szervezték meg a Szögedi Nemzet Találkozóját,
amely szentmisével kezdődött a Szegedi Alsóvárosi Ferences Templomban, amelyet Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök

celebrált, majd a Rendezvényházban folytatódott. A rendezvényen kettős jubileumot ültek, hiszen az Ötágú Síp Kulturális Egyesület
25 éve létezik. […] az erdélyi Szabó István történész pedig Nagyban és kicsiben: 100 év román politika és Nagyvarjas címmel
értekezett. Azt követően a Kárpát-medencét zenével "járta körül" a Fábri-házaspár, majd a kishegyesi dr. Szőke Anna
néprajzkutatóval, az MTA külső köztestületének tagjával beszélgetett Fehér Viktor néprajzkutató, akik a Kiss Lajos Néprajzi
Társaság két kiadványát is bemutatták. A topolyai illetőségű, Szegeden élő Kisimre Ferenc Trianoni hétköznapok című novellája is
elhangzott a találkozón, amely nemrégen díjban részesült…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Videó: Könyv Csősztelek történelméről
A Csősztelek évezredes titkaicímű könyv Milorad Savić újságíró több évtizedes munkájának és kutatásának az eredménye.
Bemutatja a település történetét az első fellelhető dokumentumoktól máig. A nem mindennapi monográfiát több mint 100
fényképpel gazdagította a szerző. Dr. Németh Ferenc történész, az MTA külső köztestületének tagja szerint ebben a könyvben
érdekes, hogy tágabb értelmezési keretbe helyezi a helység történetét, tehát bemutatja Bánát múltját, régmúltját, közelmúltját, és
főként a migrációs folyamatokat, amelyek a törökök kiűzése után az 1720-as évektől itt nagyon hangsúlyosak voltak, és amelyeket
ma is, napjainkban is érzünk és tetten érhetünk. […] A szerző elmondása szerint a könyv címe 1891-ből, a németektől ered, mert
amikor a templom alapját ásták, előkerültek Csősztelek titkai. A kötet borítójára pedig jelképesen az első idetelepített család
fényképe került…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

50. jubileumát ünnepelte az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok
A jeles alkalomból egy emlékszobát is megnyitottak a község nyelvművelőjének tiszteletére, emellett a hagyományos programokat
is megtartották. Az ünnepi program koszorúzással kezdődött, ahol a jelen levők és a meghívott vendégek fejet hajtottak Szarvas
Gábor mellszobra előtt. A megemlékezésen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartott alkalmi beszédet. Ezt követően a
helyi Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében tárlaton keresztül mutatták be a nyelvművelő napok elmúlt évtizedeit. A kiállítás
megnyitót követően alkalmi műsor keretében átadták Szarvas Gábor emlékszobát. A nyelvművelő napok programjából idén sem
maradt el az iskolásoknak szóló vetélkedő, amelyet csütörtökön, az online térben tartottak meg. A rendezvénysorozat tudományos
tanácskozással zárult…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Szabadka és Hódmezővásárhely művészeti kapcsolatai egy kötetben
Szabadka és Hódmezővásárhely művészeti kapcsolatait összesíti az Art&Craft Határon Átnyúló Együttműködési IPA projekt.A
kutatások eredményeként a Szabadkai Városi Múzeum szakemberei egy évszázadnyi anyagot tudnak egy kötetben bemutatni. A
kapcsolatok feltárásának kiindulási pontját a szecesszió ideje jelentette, Tornyai János és Kovács Mária festményei, amelyeket 1912ben mutattak be Szabadkán.Ninkov Kovacsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze…” Forrás: Pannonrtv.com:
teljes cikk >

ZenÉSZ Zenei Tehetséggondozó Szabadkán
Ami körülöttünk van, az mind zene - ezzel a jelszóval kezdődött ma a ZenÉSZ Zenei Tehetséggondozó Program a Szabadkai
Zeneiskolában. Azzal a céllal szervezték meg, hogy a zene iránt érdeklődő gyerekeket kivételes élményben és tudásban részesítsék.
A tehetséggondozó programban öt tanár dolgozik majd. Először szakmai, zenei ismereteket adnak elő, kreatívan, rendhagyó módon,
majd ezt egy játékos foglalkozás követi minden alkalommal. 12 gyermekkel foglalkoznak a tanárok…” Forrás: Pannonrtv.com:
teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

