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Transindex-kerekasztal: Szakértőkkel értékeljük ki a választási eredményeket
Ki profitált igazán politikailag a romániai járványhelyzetből, kinek ért célba a kampányüzenete, mit választottak a választók, hogyan
fog kinézni a román parlament az elkövetkező négy évben? Többek között ezekről beszélgetünk ma, hétfőn délután 19 órától a
meghívott szakértőinkkel. Zsigmond Csilla szociológus, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének kutatója; Borbáth Endre,
politológus, a Berlin Freie Universität és a WZB Social Science Center kutatója; Székely István Gergő, politológus, a kolozsvári
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa; Házigazda: Vig Emese felelős szerkesztő. Az eseményhez itt lehet csatlakozni…”
Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ukrajna várhatóan 10 év múlva csatlakozik a NATO-hoz
A Külügyminisztérium szerint Ukrajna 2030-ban lesz NATO-tag. Erről december 4-én, pénteken számolt be Emine Dzsaparova
külügyminiszter-helyettes, akit a Korrespondent idéz. “Ukrajna optimista. 2030-ra a Szövetség teljes jogú tagjaként látjuk
magunkat” – mondta Dzsaparova, kommentálva a NATO–2030 stratégiai szakértői jelentést. Az külügyminiszter-helyettes
emlékeztetett arra, hogy a jelentés megerősítette a Szövetség elkötelezettségét a “nyitott kapuk” politikája iránt, ami a NATO keleti
szárnyának megerősítése és az együttműködés irányába mutat a keleti partnereivel, különösen Ukrajnával és Grúziával. Kissé
meglepő ez a bizakodás, tekintettel arra, hogy az országban milyen események történnek…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

A Kreml legitimizálni akarja a két szakadár „köztársaságot”
A minszki háromoldalú kontaktcsoport ukrán tárgyalódelegációjának álláspontja szerint az orosz fél meg akarja változtatni a
donbászi rendezés folyamatát – áll a korrespondent.net hírében. Oroszország azt szorgalmazza, hogy a normandiai négyek formáció
helyett a tárgyalások Ukrajna és a szakadár „népköztársaságok” képviselői között folyjanak. Moszkva így kívánja legitimizálni a
szeparatistákat, s beemelni őket a nemzetközi térbe – figyelmeztetnek az ukrán tárgyalók. [...] Az elmúlt 24 órában az oroszbarát
fegyveresek több helyen indítottak támadást az ukrán állások ellen – tájékoztatott az Egyesített Erők parancsnoksága…” Forrás:
Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Egyéves szakmai gyakorlathoz kötnék a tanári állás betöltését
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma kidolgozta a pedagógiai szakmai gyakorlatokról szóló rendelettervezetet, amely
meghatározza a tanári munkakörbe először kinevezett pedagógusok támogatásának mechanizmusát, írja az osvita.ua. Azt tervezik,
hogy a pedagógiai szakmai gyakorlattal hozzászoktassák a valós feltételekhez a pályakezdőket, akik oktatási, nevelési, metodikai
és szervezői munkát végeznének, illetve egyéb pedagógiai feladatokat látnának el ez idő alatt. Az internatúra egy évig tartana. A
gyakorlat teljes időszakában a gyakornok munkáját egy mentor ellenőrizné, akinek van tapasztalata a pedagógiai munkában. A
mentor ezért a munkáért fizetés kiegészítést kapna. A társadalmi párbeszéd a projekt kapcsán december 28-ig tart…” Forrás:
Kiszo.net: teljes cikk >

Felújítják Ukrajna egyik legrégebbi zsinagógáját
Kárpátalján, a técsői járási Vilhovec (Вільховець) településen található az ország egyik legrégebbi zsinagógája. Története
körülbelül 1705-re nyúlik vissza. 2019 nyarán a zsinagógát több zsidó közösség is felkereste egy holokausztról szóló tudományos

konferencia keretében. Akkor döntöttek az épület felújításáról. A munkálatok 2020 októberében kezdődtek el a Sources of Cultural
Heritage (USA) támogatásával – olvasható a település hivatalos honlapján. A szervezet kimondottan a vallási örökségek támogatását
tűzte ki célul. A kistérségben ma már nincs zsidó közösség, így az épület falai között egy múzeumot alakítanak ki…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk >

Újabb fenyegető levél a kárpátaljai magyarságnak
A nyomdafestéket nem tűrő megszólítást követően a fenyegetők ezt írják: Egy hetet kaptok arra, hogy elhagyjátok az ukrán földet.
Ellenkező esetben mindannyiótokat megmérgezünk, akár a patkányokat. A túszaink vagytok. Az „első fecske” hét nap múlva
érkezik. Várjátok. A címzettek között van Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, több sajtóorgánum és a Szürtei kistérség is, ami jól mutatja, hogy a levél a
kárpátaljai magyarság ellen indított megfélemlítő akció folytatása. Legutóbb augusztusban kapott két, hasonló tartalmú fenyegető
üzenetet a kárpátaljai magyarság. Akkor feljelentést tettek a címzettek, de azóta sincs fejlemény az ügyben. […]A KMKSZ
tiltakozásként és szolidaritásként kivonult a megyei tanács alakuló üléséről…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Videó: 23-an pályáztak sikeresen a kárpátaljai termék logó használatára
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók szövetsége a napokban hirdeti ki a Kárpátaljai Termék Logó pályázat nyertes vállalkozóit. A
még nyáron kiírt pályázatra több mint 30-an jelentkeztek, 23-an el is nyerték a használati jogot. Mezőgazdaság, élelmiszeripar,
szolgáltató ipar, készműves, valamint szellemi kategóriákban lehetett pályázni. A nyertesek egy éven keresztül használhatják a
logót, azután meg kell újítaniuk szerződésüket. Olyan vállalkozók pályázhattak, akik helyi terméket állítanak elő…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbia 20 millió euróval támogatta a boszniai Szerb Köztársaságot
A boszniai Szerb Köztársaság kormánya arról döntött, hogy elfogadja Szerbia 20.000.000 eurós adományát, ami bosnyák
pénznemben kifejezve 39.116.600 konvertibilis márkát tesz ki, tudatja a Tanjug. A támogatást a koronavírus-járvány okozta károk
enyhítésére fordítják. A most elfogadott támogatást a Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködési megállapodás
alapján folyósították…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Romlott a demokrácia állapota Szerbiában, az EU nem nyit meg új tárgyalási fejezetet
Az Európai Unió nem fog újabb tárgyalási fejezeteket megnyitni Szerbiával, mivel az országban romlott a demokrácia állapota. Ezt
Viola von Cramon EP képviselő közölte pénteken. „Jó hírek! Az Európa Tanács és az Európai Bizottság nem nyit meg új tárgyalási
fejezeteket Szerbiával. 2020-ban romlott a demokrácia állapota. Sajtó elleni támadások, békés tüntetések elleni erőszak és súlyos
problémákkal járó választások – ez nem az uniós integráció útja” – írta a képviselő a Twitteren […] Petar Petković, a Szerb Haladó
Párt főbizottságának tagja úgy reagált, hogy példa nélküli az efféle, európai parlamenti képviselő részéről érkező kirohanás…”
Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének közgyűlése és komplex oktatásügyi konklúziók
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2020. november 21-én közgyűlést tartott, amelyen megfogalmazódott az egyesület
vajdasági magyar oktatással kapcsolatos álláspontja, amelyet a jelen lévő tagság is elfogadott. A Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete által, az előző években felvázolt oktatási helyzet súlyosbodott. A Vajdaságban a gyermeklétszám csökkenése miatt több
iskolában továbbra is (évről évre) kérdéses a magyar tannyelvű osztályok beindulása, illetve a nagyobb létszámú iskolákban
csökkent a párhuzamos osztályok száma és az egyes osztályok létszáma. […] Vajdaságban 76 iskolában folyik magyar nyelvű
általános iskolai oktatás. A magyar tagozatok megszűnése maga után vonja a pedagógusok munkanélküliségének növekedését,
amire a szerb államnak nincs megfelelő szociális programja. […] A megtévesztés eszköze a bizonytalanság keltése, miszerint a
Szerb Minisztérium csak bizonyos létszám felett fogja jóváhagyni a magyar osztály megnyitását, ezért legjobb lesz, ha szerb
tagozatra íratják a gyermeküket. […] Több bánáti faluban évek óta nincs menetrend szerinti közlekedés. Az MNT által „szervezett”
iskolabusz program fél év alatt megbukott, és megszűnt. [...] Hivatalos adatok az oktatási Minisztérium honlapjáról: 13 településen
van magyar nyelvű tanítás 34 iskolában + 3 a speciális igényű oktatási intézetben. […] A középiskolai kémiakönyveket például
1989/90-ben írták, harminc évesek. A gimnáziumi magyar irodalom könyv 35 éves. Szükséges, hogy mielőbb kiadják az újabbat.
Több pedagógus magyarországi tankönyvet használ kiegészítésként, mert sokkal jobbak, áttekinthetőbbek, korszerűbbek. A magyar
nyelvű tankönyvben „őseink, a szerbek” kifejezés szerepel. …” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Interjú: A felhasználók elégedettek az MNT Távoktatás portáljával
A felsősök és a középiskolások életében ismét főszerepet kapott a távoktatás. A korábbi tapasztalatokat felhasználva a Magyar
Nemzeti Tanács és a Pannon RTV augusztus közepén ismét megkezdte a tanórák rögzítését. A felvételek ezúttal nem a televíziós
képernyőre kerültek, hanem www.tavoktatas.mnt.org.rs platformra, ahol a tanórákon kívül az ezekhez szükséges segédanyagok is
megtalálhatóak. A távoktatáshoz szükséges órák rögzítéséről, a korábbi tapasztalatokról, a járvány idején szervezett tanári
továbbképzésekről Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának
tagja nyilatkozott lapunknak. […]Ha összeadjuk a tavaszi és az őszi időszak óráit, akkor azt láthatjuk, hogy több mint 3000 órával
fogunk rendelkezni. […] Jerasz Anikó: – A körülményekhez képest a pedagógusok részére folyamatosan szerveztünk
továbbképzéseket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Interjú: Náray Éva a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár igazgatójával
A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárban a világjárványt övező nehézségek ellenére is zajlik az élet, sőt a karanténban töltött napok
igen jó hatással voltak az olvasókra, mind többen látogattak el az intézménybe, és kapcsolódtak ki egy jó könyv társaságában. A
könyvtár egyébként különféle programokkal is próbálta, illetve próbálja színesíteni a topolyai hétköznapokat. Mindezekről Náray
Éva igazgatónő beszélt. Körülbelül tíz esztendeje szervezzük meg a könyvvásárt, mivel a könyvtárak törvényes kötelezettsége, hogy
minden évben leltárba vegyék az állományt. Az akciónak egyébként az a címe, hogy „Önnek mennyit ér?”, ami arra is utal, hogy
nem mi szabjuk meg az árakat, hanem a vásárló. Ha jól tudom, a Szirén nevű integrált könyvtári rendszert, illetve számítógépes
katalógust is fejleszteni szeretnék. Azok a vajdasági könyvtárak, amelyeknek jelentősebb magyar könyvállományuk is van, jelenleg
a Szirén program keretében működnek, melyet szeretnék felváltani egy újabbal. Mindez a Magyar Nemzeti Tanács irányításával
történne, a mi könyvtárunk koordinációs szerepet vállal a történetben…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >

Nehezen helyrehozható következményei lesznek a távoktatásnak az óbecsei speciális iskolában
Az online oktatás több helyen is kivitelezhetetlen, így többek között az óbecsei Bratstvo Általános és Középiskolában. A fejlődési
rendellenességekkel élő diákokat befogadó iskolának sokkal nehezebb megszervezni a távoktatást, mint más iskoláknak. A
tanintézményben a közelmúltig kis csoportokban folyt az oktatás, de a mostani helyzet hatalmas kihívást jelent az iskola számára –
a pedagógusok szerint a valós tanári támogatás nélkül folyó oktatásnak nehezen helyrehozható következményei lesznek. Az online
munka nehézségekkel jár, hiszen a mi diákjaink családjai gyakran áram és az online oktatáshoz szükséges műszaki felszereltség
nélkül élnek – mondta el Horváth Zoltán igazgató. Kurczinák Kiss Szilvia gyógypedagógus, logopédius tájékoztatása szerint az
iskola csaknem minden tanulója egyéni foglalkozásban is részesül, defektológusok, logopédusok, tiflológusok, fejlesztő
szakemberek, redukátorok foglalkoznak velük – a diákokat most ezektől a lehetőségtől is megfosztják, ráadásul sok családban a
szülők is mentális nehézségekkel küszködnek, így nem tudnak segíteni a gyerekeiknek a tanulásban…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Múltidéző: Jegyzet Kováts Antal verseihez
Az 1918. őszi katonai megszállás, majd másfél év múlva a trianoni békediktátum okozta sokk kortárs délvidéki alkotói recepciójáról
eddig meglepően keveset tárt fel irodalomtörténet-írásunk, s ennek okai a mögöttünk hagyott, tragikus fordulatokban igazán
bővelkedő száz év ismeretében aligha szorulnak magyarázatra. Feldolgozatlan írói hagyatékok azonban okozhatnak még
meglepetést. Mindenképpen ezek közé tartoznak Kováts Antal (1881–1931) Trianon-élmény ihlette, kéziratban maradt költeményei
is, amelyek közül egy rövidebb szemelvényt nemrégiben volt alkalmam az olvasóknak bemutatni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Áder János kitüntette a szerbiai Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség vezetőit
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Strahinja Sekulićot, a szerbiai Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség
igazgatóját és Jasna Selakovićot, az ügynökség újvidéki területi igazgatóját, közölte Magyarország belgrádi nagykövetsége. Áder
János magyar államfő az 1945 után igazságtalanul elkobzott vagyon korábbi tulajdonosaiknak, illetve a törvényes örökösöknek való
visszaszármaztatása terén tett szolgálatukért tüntette ki…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

A Híd Irodalmi Díj, a Forum Képzőművészeti Díj és Vajdasági Magyar Művészeti Díj kitüntetettjei
A 2019. évi Híd Irodalmi Díjat Böndör Pál, a Forum Képzőművészeti Díjat a Bosch+Bosch Csoport, a Vajdasági Magyar Művészeti
Díjat pedig Döbrei Dénes kapja, tájékoztatta szerkesztőségünket a Forum Könyvkiadó Intézet. […] A Híd Irodalmi Díj
bírálóbizottsága, Harkai Vass Éva, Ladányi István, Piszár Ágnes, Sági Varga Kinga és Utasi Csilla (elnök) összetételben 2020.

november 28-án megtartott értekezletén a díjat egyhangúlag Böndör Pál Vásárlási lázgörbe című, az újvidéki Forum Könyvkiadó
és a budapesti Kalligram Kiadó gondozásában 2019-ben megjelent könyvéért ítélte oda. A Forum Képzőművészeti Díj
bírálóbizottsága, Csernik Előd, Gubik Korina (elnök) és Ricz Géza összetételben a 2020. november 30-án megtartott ülésén
egyhangú döntéssel a Bosch+Bosch Csoportnak ítélte oda a 2019. évi Forum Képzőművészeti Díjat. A a Bosch+Bosch Csoport
2019-ben Budapesten a Ludwig Múzeumban (Kortárs Művészeti Múzeum), és a Szabadkai Városi Múzeumban képviselte a
vajdasági neoavantgárd művészetet. […] A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága, Brenner János, Sutus Áron, Urbán
András (elnök) összetételben 2020. november 27-én megtartott online ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi Vajdasági
Magyar Művészeti Díjat Döbrei Dénesnek ítéli oda…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Besnyi Károly kapta a Kalapis Zoltán Emlékdíjat
Élő online közvetítéssel, de csak az elnök és a díjazottak részvételével tartotta meg díjátadó ünnepségét a Vajdasági Magyar
Helytörténeti Társaság. Az óbecsei Népkönyvtárban megszervezett eseményen Besnyi Károly bácskossuthfalvi helytörténész eddigi
munkásságát Kalapis Zoltán Emlékdíjjal jutalmazták. Surányi Roland a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke: „Az
egyiket Csonti István csókai helytörténésznek, aki tavaly sikeresen összeállította a történelmi Csanád megyének a helységtérképét,
amellyel lényegében nagyban meg fogja könnyíteni a következő generáció számára a munkát, illetve a másik Szabó József díjban
részesülő helytörténészünk Papp László, ő ómoravicai helytörténész, és Ómoravica helytörténetében nagy előrelépéseket tett…”
Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

AUSZTRIA
Lankadó érdeklődés a tömegtesztelésnél
Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti
érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első
napon – írja az MTI…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Bécs-Budapest virtuális kiállítás
Rendhagyó online fotókiállítás nyílik november 30-án „Bécs és Budapest párhuzamos városképei a 20. századból“ címmel, a Tértár
Műhely szervezésében. A két főváros városképeit bemutató tárlatot elsőként az Osztrák Köztársaság 100 éves jubileumán láthatta a
közönség a bécsi Ringturm Galériában, 2018 tavaszán. A kiállítás urbanisztikai szempontból vizsgálja a két főváros közti
hasonlóságokat az első világháború utáni időszaktól a „rövid 20. századig“, vagyis a hetvenes évekig…” Forrás: Volksgruppen.at:
teljes cikk >

Rádióinterjú: Sorozat készül a burgenlandi írónő gyerekkönyvéből
Néhány héttel ezelőtt jelent meg a dél-burgenlandi Bándolon élő biológus, írónő új gyermekkönyve. A szupercsapat – Mire jó az
oltás? című kötetnek különösen nagy aktualitása van ezekben a hónapokban, bár a könyv ötletét nem a pandémia adta. Az
ismeretterjesztő meséből a jövőben sorozat készül. Vibók Ildi szerző a kötetről és további terveiről: Hozzátette: „Nemcsak az
immunrendszerről szól a könyv, hanem belekerültek az immunrendszert erősítő védőoltások is és a védőoltások fajtái.“ A
történethez Mayer Tamás készítette a rajzokat, akivel az írónő korábban már többször dolgozott együtt…” Forrás: Volksgruppen.at:
teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Aknamentesítés terén horvát cég a piacvezető a világon
Megállíthatatlanul terjeszkedik a világban egy speciális feladatokat ellátó, távirányítású munkagépeket gyártó horvát cég, amely a
piac 60%-át birtokolja. A Dok-Ing az európai és az amerikai piacok meghódítása után most Ázsia behálózására készül. A honvédő
háborúban több millió aknát telepítettek a harcoló felek. A földbe rejtett robbanószerek komoly veszteségeket okoztak mindkét
oldalon, ezért prioritás volt az ellenük való védekezés. Éppen ezért a horvát hadsereg felkérésére egy zágrábi mérnök, Vjekoslav
Majetić megalkotta első távirányítású aknamentesítőjét, ami az MV-1 nevet kapta. 2015-ben a Dok-Ing megkapta az „European
Business of the Year Awards” díjat is. A Dok-Ing gépeinek köszönhetően az elmúlt 25 évben több mint 36 millió négyzetméternyi
aknamező felszámolására kerülhetett sor világszerte…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Ösztöndíjpályázati lehetőség a horvátországi felsőoktatási intézményekben tanuló magyar diákok részére
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Központi Irodájának
közreműködésével a napokban pályázatot hirdetett ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából. A

részletekről Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK országos szervezetének titkára számolt be. Internetes oldalainkon olvashatók a
feltételek és a szükséges mellékletek listája, és a pályázók számíthatnak munkatársainkra, ha bármiféle segítségre lenne szükségük.
A keretösszeget 5 millió forintban határozták meg, így ennek függvényében dől el, hogy az előértékelő bizottság hány főt javasol
ösztöndíjra. Azt ki kell hangsúlyoznom, hogy itt kizárólag a tanulmányi eredmény a döntő, valamint az, hogy a szülőföldi értelmiség
utánpótlása szempontjából meghatározó fontosságú szakon tanul az illető. Azt is elmondhatom, hogy eddig még minden évben
túljelentkezés volt erre az ösztöndíjra…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Előadássorozat: A gyermekkori kétnyelvűség velejárói
Dr. Csiszár Rita Svájcban élő nyelvész, szociológus és nyelvtanár a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete által szervezett
előadássorozat keretében a sikeres kétnyelvű nevelésről beszélt. A „Kétnyelvű a gyermekem?!” című online előadás első részében
elsősorban kisgyermekes szülőkhöz és óvónőkhöz szólt. Szerinte a gyermek többnyelvűsége nem magától alakul, sok láthatatlan
munka rejtőzik mögötte. A különböző kutatások is azt bizonyítják, hogy hiába hall a gyermek napi szinten két nyelvet, az még nem
jelent garanciát arra, hogy mindkettőt aktívan beszélni is tudja. Hogy a gyermek kétnyelvűsége sikeres legyen, ahhoz több feltételnek
is teljesülnie kell. Az egyik ezek közül az idő – a gyermek ébrenléti idejének legalább negyedében hallania kell a nyelvet, hogy azt
beszélni is tudja. A másik fontos mozzanat az élőbeszéd/párbeszéd… […] Az előadó a kétnyelvűség sikeres nevelése mellett szólt
még a nehézségeiről is. A kétnyelvűség ingatag állapot (életünk különböző szakaszaiban erősödhet vagy gyengülhet), és sokkal
egyszerűbb kialakítani, mint megtartani…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

A muravidéki Népújság Kelepelő című melléklete
A muravidéki Népújság példás szeretettel foglalkozik a gyerekekkel, az ifjúsággal. Ennek fontos eleme, hogy havi rendszerességgel
küldi a szülőknek és a kisdedeknek a Kelepelő című mellékletet. A tízoldalas képes újságot unokáim ugyancsak várják, s élvezettel
lapozzák, tépkedik az új példányokat. A Bölcs Bagoly rovat a kicsik elméjét csiszolja, a fifikás írástudó kérdésekkel is bombázza
kis olvasóit, hogy jól megjegyezték-e a leírtakat. A Kukta rész a kislányokat a konyhába vezeti. Természetesen a periodikából nem
hiányozhat a mese sem, ami annyira népszerű, hogy a gyerekek rajzokkal illusztrálják az olvasottakat, a kis grafikusok munkáit
pedig a következő szám teszi közkinccsé. Egy gyereklapot létrehozni nem könnyű, állítják a bennfentesek, pedig szerintem az
anyagiakon kívül csak három dolog kell hozzá: szív, szülői tapasztalat és kreatív szakértelem. […] A Kelep Elek meséi a
Kelepelőben láttak először napvilágot. A válogatásba húsz történet került be. Mindegyik fabula egy kis igazgyöngy, örkényi
egyperces novella…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Muravidéki Magyar Értéktár: a domonkosfai Árpád-kori templom
A Szent Márton tiszteletére szentelt domonkosfai Árpád-kori templom egyike azon műemlékeinknek, amelyek már a tatárjárás
korában is állhattak. Valter Ilona szerint az egykori Szent Vendel-templomot egyes kutatók e helyre lokalizálják egy 1208. évi
oklevél szerint. Németh Zsolt és Simon Attila Az Őrség Árpád-kori templomai című könyvükben azonban ezt másként publikálták.
Egyrészről már magának az egykori templomnak a Szent Vendelről való elnevezése is kétségbe vonható, ugyanis az 554 és 617
között élt Vendel nevű skót királyfi tiszteletéről úgy tartják, hogy csak a 18. században terjedt el Magyarországon a német telepesek
hatására. Szerintük inkább egy másik, hasonló nevű szentről, a cseh királyi sarj Vencelről lehet szó, akinek tisztelete már a 11–12.
században ismert volt a magyarság körében. A domonkosfai Szent Márton-templom minden valószínűség szerint 1241 előtt épült…”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Pro Architectura-díj a főkonzulátus rekonstrukciójáért
Magyarországon kihirdették a 2020-as Pro Architectura-díj nyerteseit, melyek között az építészeti alkotás kategóriában díjban
részesültek Nagy Márton Kálmán, Falvai Balázs és Török Dávid építészek is a Lendvai Magyar Főkonzulátus épületének
rekonstrukciójáért, tette közzé az Építészeti Fórum. A díjat héttagú szakmai bírálóbizottság javaslata alapján Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter adományozza…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Kultúrafogyasztás: többen olvastak rendszeresen a pandémia alatt Romániában
A Kulturális Kutatási és Képzési Intézet (INCFC) országos felmérése a 18 év feletti, városi és vidéki lakosság körében, 1000 fős
mintán készült két részletben, 2020 nyarán és őszén. Most az első rész eredményeit tették közzé, ezek összevethetőek a 2019-es

évre vonatkozó kulturális barométer adataival. A felmérés résztvevőitől egyrészt az elmúlt fél év kultúrafogyasztási szokásaira
kérdeztek rá, másrészt arra, hogy a következő hat hónapban mit fogyasztanának, figyelembe véve a járványhelyzetet is. Míg 2019ben 22 százalék vett kézbe naponta vagy hetente könyvet, a 2020-as felmérés szerint a megkérdezettek 36 százaléka…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Hivatalos részeredmény: maradt a PSD és a PNL közti különbség, hét százalék felett az RMDSZ
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátorjelöltjeire a választásra jogosultak 30,01 százaléka, képviselőjelöltjeire 29,50 százaléka
szavazott a vasárnapi parlamenti választáson, míg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 25,07 százalékot ért el a szenátusban és 24,64
százalékot a képviselőházban – közölte az újabb részeredményeket a Központi Választási Iroda (BEC) a szavazókörzetek 75,10
százalékából beérkezett jegyzőkönyvek adatainak összesítése után. Az RMDSZ pedig 7,34 százalékot ért el a felsőházban és 7,22
százalékot az alsóházban az eddigi eredmények szerint. […]Négy megyében nyerte meg a választásokat az RMDSZ a vasárnapi
parlamenti választásokon: a három székelyföldi, illetve a partiumi Szatmár megyében. Bihar és Szilágy megyében a második helyre
szorult. […] Alkotmánymódosítással tiltaná be Romániában az etnikai pártokat a parlamentbe frissen bejutott Románia Egyesülésért
Szövetség (AUR). Ezt a nacionalista párt hétfőn közölte, az RMDSZ elnökének, Kelemen Hunornak arra a vasárnap esti
nyilatkozatára reagálva, miszerint nincs szükség az AUR-ra parlamentben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes
cikk 3 >

Parlamenti választások: ezek a megyénkénti és városi részvételi adatok - Egyre szűkül az RMDSZ térfele
Rekordalacsony, mindössze 31,84 százalékos volt a részvétel a vasárnapi választásokon, alig valamivel több mint 5,7 millióan adták
le a szavazatukat az Állandó Választási Hatóság adatai szerint. […] A Központi Választási Iroda adatai szerint 31,8 százalékos volt
a részvétel a parlamenti választásokon. A BEC adatai azt mutatják, hogy Székelyhídon, Csíkszeredában, Kolozsváron,
Marosvásárhelyen, Szovátán, Székelyudvarhelyen, Érmihályfalván az országos átlagnál nagyobb arányban mentek el szavazni a
választók. Ezzel szemben Segesváron mindössze 24,5, Kézdivásárhelyen 27,1, Baróton 27,7, Nagykárolyban 28,1,
Szatmárnémetiben pedig 29,6 százalékos volt a részvétel. […]A szórványmegyék többségében az RMDSZ nem érte el az öt
százalékot. A Kárpátokon túlról idén is jutott szavazat az RMDSZ-nek, a tulipános alakulat valamennyi olténiai és moldvai
megyében megkapta a voksok 0,10–0,30 százalékát. Gorj megyében azonban 0,60 százalékos az eredmény, A moldvai csángók
által is lakott Bákó megyében a voksok 0,93 százalékát kapta a szövetség…” Forrás: Kronkaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >
teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

Túlkapásnak tartja az RMDSZ, hogy mintegy 20 háromszéki politikusát beidézték a rendőrségre
Az RMDSZ háromszéki vezetői rendőrségi túlkapásnak tartják, hogy a szervezet mintegy 20 tagját beidézték a rendőrségre, ahol
büntetőeljárási jegyzőkönyvet állítottak ki kampánycsend megsértése miatt, mert a Facebookon szavazásra buzdítottak. „Az
országban sehol nem fordult elő olyan, mint Kézdiszentléleken, ahol szombaton este, Mikulás napján a nőszervezetünk vezetőjét,
egy óvónőt a lakásán kerestek meg a rendőrök, mert a közösségi oldalon megosztott egy szavazásra buzdító bejegyzést” – részletezte
Tamás Sándor. Közölte, hogy jogi eljárást indítanak a rendőrség ellen, hiszen egy olyan törvénycikkelyre hivatkozva büntettek,
melyet amúgy 2010-ben megsemmisített az alkotmánybíróság. Úgy tudjuk, a rendőrség azt kifogásolta, hogy az érintett RMDSZpolitikusok a „magyar összefogásra” buzdítottak. Nem az „összefogás”, hanem a „magyar” kifejezésben találtak kivetnivalót…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak
Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai Kutatóközpont
(ÖK) munkatársai egy nemzetközi projekt keretében a Torockó-hegység déli részén, 940 méteres tengerszint feletti magasságban
található Ighiel-tavat vizsgálták. A kutatók megállapították, hogy Románia legnagyobb karszttavában drasztikus átalakulás zajlott
le az elmúlt évtizedekben, amelyben olyan távoli tényezők is szerepet játszottak, mint a légköri szennyezés, a közlekedés és a
műtrágyahasználat. Az ELKH közleménye szerint a kovaalga-vizsgálatokat Buczkó Krisztina, az ELKH ÖK Duna-kutató
Intézetének osztályvezetője végezte. Az eredmények értelmezéséhez román, cseh és angol kutatók méréseire is szükség volt,
Magyarországról az ELTE és a Közszolgálati Egyetem munkatársai vettek még részt a munkában. A kutatás eredményeiről az
ökológusok a Plos One című nemzetközi szakfolyóiratban számoltak be…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Nagyvárad kultúrtörténetét, művészetét ismerteti a Szent László Egyesület kisfilm-sorozata
Kulturális kuriózumokkal, korabeli felvételekkel idézik meg a régmúlt idők meghatározó nagyváradi helyszíneit a Szent László
Egyesület román nyelven is feliratozott kisfilmjei, amelyeket havonta tesznek közzé a világhálón. Az alkotásokról az első
nyilvánosságra hozott film forgatókönyvének szerzőjét, szerkesztőjét, Imre Zoltán kultúrantropológust kérdeztük. Nagyvárad
kevésbé ismert titkaiba, kultúrtörténetébe, építészetébe nyújt betekintést az a nyolcrészes, román nyelven is feliratozott
kisfilmsorozat, amely a Szent László Napok Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz megtekinthető, egy rész már el is

készült belőle. A filmek alkotói közölték, a tervek szerint havonta egy vagy két rövidfilmmel rukkolnak elő az elkövetkező
hónapokban. Az első kisfilm, kávéházi séta Nagyváradon, többek közt a Llyold kávéházat, a Müller Kioskot, az Apolló városi
kávéházat, a Royal kávéházat, a Magyar Királyhoz kávéházat mutatja be. Lesz olyan film is, amely a nagyváradi női emancipációról
fog szólni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kerekasztal beszélgetés: Top álhírek a pandémia alatt címmel
Honnan ismerhető fel az álhír? Melyek azok a témakörök, amelyek a legtöbb kattintást hozzák? Többek között ezekre a kérdésekre
keresték a választ a Top álhírek a pandémia alatt címmel tartott kerekasztal-beszélgetés résztvevői, akiket a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem harmadéves kommunikáció szakos diákjai hívtak meg az általuk szervezett XII. Kommunikációs Napokra. A
beszélgetés Tasi Annabella, a Maszol vezető szerkesztője, Vig Emese, a Transindex hírportál felelős szerkesztője, illetve Markó
Balázs, az Éter blog főszerkesztője részvételével zajlott, „Bármennyire próbáljuk minden forrásból ellenőrizni az információkat,
néha a nemzetközi sajtóba is bekerülnek olyan információk, amelyeket később hivatalos források megcáfolnak” – mutatott rá Tasi
Annabella, portálunk vezető szerkesztője. A hozzászólásokkal kapcsolatban elhangzott továbbá, hogy egy véleménycikk, hír alatt
rengeteg olyan kommenttel találkozhatunk, amelyek az álhírek melegágyai, így nem ritka, hogy egyes álhírek innen is indulnak…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Bisztrai Mária, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori igazgatója, örökös tagja
Elhunyt életének 97. évében Bisztrai Mária, a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori igazgatója, örökös tagja – erősítette meg
az intézmény. A színésznő Petru Groza egykori román miniszterelnök és Kabdebó Duci színésznő gyermekeként született 1923ban. 1951-ben végzett a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, ezután a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz szerződött. Férje,
Horváth Béla szintén a kincses városi színház színésze és rendezője volt. Bisztrai Mária 1969-től nyugdíjazásáig, 1985-ig ő töltötte
be a színház igazgatói tisztségét, ezen időszakban mutatták be Sütő András drámáit (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a
máglyán, Káin és Ábel, Szuzai menyegző…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Riport: A bizonytalanság és a személyes kapcsolattartás hiánya miatt van, aki elhagyná a tanügyi rendszert
A bizonytalan oktatásügyi intézkedések és a személyes kapcsolatok hiánya is oka lehet annak, ha egy pedagógus felfüggeszti vagy
végleg elhagyja pályáját. Demeter Levente főtanfelügyelő tájékoztatása szerint Hargita megyében idén három pedagógus döntött
úgy, hogy kilép az oktatási rendszerből, elhagyja pályáját. Illés Ildikó, a Maros megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese
pedig arról számolt be érdeklődésünkre, hogy nem jellemző a pályaelhagyás Maros megyére. Miért is hagyták volna, hiszen az
iskolák bezárása után is mindenki megkapta a fizetését, ha tartotta, ha nem az óráit” – fejtette ki véleményét a tanfelügyelőség
magyar vezetője. Van olyan lehetőség a tanügyben, hogy tízévente ki lehet venni egy év fizetetlen szabadságot személyes okok
miatt, volt aki ezt kihasználta, és külföldre ment dolgozni, de ez sem általánosan jellemző, mert a legtöbben külföldről is hazajöttek
mostanában – részletezte Illés Ildikó. Találtunk azonban olyan marosvásárhelyi pedagógust, aki 32 éves tanügyi pálya és minden
lehetséges pedagógusi fokozat után idén döntött amellett, hogy felfüggeszti a tanítást…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Szlovákiának valóban hátrányt jelent a V4?
A szlovák konzervatív postoj.sk portál a napokban egy olyan kommentárt tett közzé, amelyben megcáfolja Tomáš Valášek (Za ľudí)
parlamenti képviselő és az európai ügyekért felelős szakbizottság elnökének azon kijelentését, hogy Szlovákiának a mai V4-es
tagság jóval inkább hátrányt jelent, mint előnyt. A cikk írója, Jozef Majchrák szerint a magyar és lengyel vétó élesen megosztja a
V4-es országokat. Tomáš Valašek mondatait, amelyet egyébként az aktuality.sk hírportálnak mondott, nem tartja szerencsésnek,
ugyanis, a szerző szerint nem jó, ha V4-es térséget megosztják az ehhez hasonló politikai állásfoglalások. A publicista szerint a V4
nem egy olyan közösség, amely a világ különböző részein található országokból tevődik össze, hanem a földrajzi adottságok és
lehetőségek miatt egy organikus közösség, amelynek tagjai egymásra vannak utalva…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Elsöpri a reform a kisiskolákat?
Az MKP, a Híd és az Összefogás külön-külön tiltakozott az ellen, hogy a készülő iskolareform keretében a 300-as minimális
diáklétszámhoz kössék az oktatási intézmények működését. Filip Mónika (SaS) oktatási államtitkár szerint nincs mitől tartani.
[…]Prékop Mária (Híd), a szaktárca nemzetiségi főosztályának korábbi vezetője még csütörtökön beszélt arról […] hogy jelenleg
az országban 244 magyar tanítási nyelvű iskola van. „Ha nem kapnák ezt a kompenzációs támogatást, akkor lehet, hogy csak 26
maradna” – fejtette ki. […]„Magyar alapiskoláink 89%-át kevesebb mint 300 tanuló látogatja, és ez az arány demográfiai okokból
már nem is lesz kedvezőbb. Ha valaki 300-as létszámnál húzza meg a támogatási határt, az tízből kilenc iskolánkat kivéreztetné” –
idézi a közlemény Mózes Szabolcsot, az Összefogás elnökét. […] Gröhling oktatásügyi miniszter még novemberben mutatta be azt
a 12 pontot, amely mentén át szeretnék alakítani az oktatási rendszert. Ezek közül az egyik a szóban forgó racionalizáció is, amely

során 300-as diáklétszámú iskolák kialakítását tartják ideálisnak. […] Filip Mónika (SaS jelölte) ebben határozottan visszautasítja,
hogy „egyes politikai szereplők sajtóban megjelent hamis állításait, melyek valótlan információkat terjesztenek, hogy az oktatásügyi
minisztérium a kompenzációs támogatás megszüntetésével több tucat nemzetiségi iskolát számolna fel.“ Az államtitkár szerint az
oktatási miniszter szavainak szándékos félreértelmezése indokolatlan pánikot keltett, hiszen sehol sem hangzott el, hogy az adott
intézkedés azokra az iskolákra is vonatkozna, ahol a nemzeti közösség nyelvén zajlik az oktatás…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk
> teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Nővérképzést indítanának a Selye János Egyetemen
Régi álom válna valóra, ha a Selye János Egyetemen lehetőség lenne magyar nyelvű diplomás nővérek képzésére. Az intézmény
névadójának egykori tanítványa, Szabó Sándor professzor kezdeményezése nyomán jelenleg a hosszadalmas folyamat előkészítési
fázisánál tartanak. Ennek a Református Teológiai Karon lehetne biztosítani a feltételeit, mondta Lévai Attila, a teológiai kar dékánja,
aki szerint ez jól kiegészítené a már meglevő missziológia, diakónia és szociális munka szakot. A dékán elárulta, hogy bár az
akkreditálási folyamat érdekében már sok lépést tettek, még mindig az előkészületi fázisnál tartanak. A legnagyobb gondot az jelenti,
hogy a tervezett képzéshez egyelőre nem tudják biztosítani a szakmaiságot nyújtó szakfelelősöket. A magas nívóért az alapszinten
is olyasvalakinek kell kezeskednie, aki ápolói szakon docensi tudományos fokozattal és PhD titulussal rendelkezik. A helyzetünket
nehezíti, hogy a hazai felsőoktatási törvény alapján a tanulmányi program szakfelelőse csak egy intézményben vállalhat felelősséget
az oktatás színvonaláért, ahol teljes munkaviszonyban kell lennie…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Előbújnak a föld alól a királyhelmeci Csonkavár ismeretlen részei
A miocén kori andezitsziklák északkeleti oldalán, a Bodrogköz központi városától szinte egészen a Kárpátokig pazar kilátást kínál
az egykori királyi város fölé épített királyhelmeci vár, a helyiek szeretett Csonkavára. Három éve magánkézben van, folyamatosan
dolgoznak a feltárásán. Szakemberek szerint sokkal nagyobb és legalább háromszor olyan magas lehetett, mint ahogy azt eddig
hitték. Az ásatási munkálatokat a Kassai Műszaki Egyetem (TUKE) Művészettörténeti Karának régészei vezetik. […] Elmondása
szerint óriási törmelék mennyiségével küzdenek (idén körülbelül 400 tonna törmeléket szállítottak el). Az eddig feltárt palotaépület
alapterülete hozzávetőlegesen 450 m2, és még legalább 3 évnyi munkára van szükségük, hogy teljes egészében eltávolítsák az
évszázadok által felgyülemlett törmeléket…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Füleken a szakmunkásképzés a jobb időkre készül
A szakiskolák, szaktanintézetek színvonala a jövőnk záloga, biztosítéka. Nem mindegy, hogyan tudjuk felkészíteni a gyerekeket az
életre egy olyan időszakban, amikor az ipari termelés nálunk is a nyugati technológia színvonalán halad előre. „Az ipari forradalom
4.0 számú időszakát éljük, amelyre az automatizáció, a programozott ipari termelés a jellemző. A termelés a gyárakban, üzemekben
ma már magasan képzett munkaerőt igényel. A szakképzett munkaerő megteremtése pedig teljesen új igényeket ró a szakképzésre
is.” nyilatkozta a Körképnek Mede Richárd, a Füleki Szakközépiskola főmestere, majd bemutatta az iskola műhelyeit. Elmondása
szerint a közelmúltban sok új géppel és műszerrel lettek gazdagabbak. Az egyik felszereltsége képessé teszi a diákot az
automatizáció, a programozás és a robottechnika alapjainak az elsajátítására. Megismerkedhet a modern hidraulika és pneumatika
működésével olyan szinten, amely már az üzemekben is jelen van. […] „Jelenleg 210 diákunk van és 30 pedagógusunk. Fő
területünk a hároméves szakmunkás képzés, de fémmegmunkálás és elektrotechnikai szakon van 4 éves szakközépiskolai képzés is,
amely érettségivel végződik. A duális szakképzésbe is bekapcsolódunk…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Egy korszak zárul a Kassai Figyelő életében
Tizennyolcadik évfolyamát zárja a Kassai Figyelő című havilap. A decemberi számban a régió eseményeinek krónikája mellett
beszélgetést olvashatnak Bodnár Ferenccel, Reste polgármesterével, bemutatják a szőllőskei Arany Puttony Panziót, de sajnos több
nekrológot is olvashatunk. „A Kassai Figyelő a régió egyetlen és az egész magyar nyelvterületén terjesztett magyar nyelvű
nyomtatott sajtóterméke, amely azonkívül, hogy tájékoztatja az itt élő embereket a társadalmi és kulturális eseményekről, őrködik
az identitástudat megőrzésében, közösségszervező tevékenységet is folytat és krónikája a kassai és környékbeli magyarság életének”
– írja vezércikkében a főszerkesztői poszttól búcsúzó alapító főszerkesztő, Havasi Péter, aki 2002-ben többedmagával alapította a
Kassai Figyelőt, s ennek apropóján visszatekint Kassa sajtómúltjára is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Trianon, Tichy Kálmán és Vályi Klára a Gömörország téli számában
XXI. évfolyama téli számához érkezett az északi magyar peremvidék fóruma, a Gömörország, amely Hont, Nógrád, Kis-Hont,
Gömör, Torna és Abaúj egykori vármegyék régvolt és jelenkori történéseiről számol be. A B. Kovács István szerkesztésében
megjelenő lap idei negyedik száma ismételten kiemelt helyen foglalkozik a trianoni országvesztéssel… […] Több sorozat is
folytatódik a lapban. Zsupos Zoltán visszatér a nemzetőrség és honvédség 1848-as gömöri megszervezésére és tevékenységére,
Prakfalvi Péter a Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatában a Cserhát andezitcsúcsokkal övezett medencéit mutatja be, míg
Kiss László, az MTA külső köztestületének tagja a Palócföld orvosait bemutató sorozatában a Jánosiban született versíró bábát,

Vályi Klárát mutatja be, akit annak idején Weöres Sándor támasztott fel haló poraiból. A téli szám Trianon melletti másik központi
témája a rozsnyói Tichy Kálmán munkássága, akinek emléke előtt két éve tisztelegtek. A lapban Beke Zoltán idézi fel alakját és
munkásságát, de elolvashatjuk Tichy Kálmán Rozsnyó is hazatért című írását. 1991 egyik szenzációja volt Újváry Zoltán
Szülőföldön hontalanul című kötete, amely a lévárti Horváth Lajos családjának kitelepítését meséli el. …” Forrás: Felvidek.ma:
teljes cikk >

Múltidéző: Szénássy Árpád halálának évfordulójára
15 évvel ezelőtt távozott közülünk dr. Szénássy Árpád agrármérnök, történész, író, könyv- és lapkiadó. Bár mindössze 52 esztendő
jutott ki neki a földi létből, mégis rendkívül gazdag életművet hagyott örökül, nemcsak a felvidéki, hanem az egyetemes magyarság
számára is. Szénássy 1953. március 20-án látta meg a napvilágot Komáromban. Tanulmányait az akkori egyik legnívósabb
szakközépiskolában folytatta, a komáromi gépipariban, ahol 1972-ben érettségizett. Ezt követően felsőfokú tanulmányokat folytatott
a prágai Mezőgazdasági Egyetemen, itt 1977-ben kapta kézhez agrármérnöki oklevelét. Évekkel később Mosonmagyaróvárott
doktorált. 1995-től kezdődően a Komáromi Nyomda és Kiadó társtulajdonosaként, illetve a KT igazgatójaként fejtette ki
gyümölcsöző könyv- és lapkiadói munkásságát, több mint 100 helytörténeti füzet és könyv jelent meg kiadója gondozásában. A
közéletben is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Egyik legfőbb szorgalmazója volt annak, hogy Komáromnak saját egyeteme legyen,
ezért 1991-ben ő lett az ezt a folyamatot elősegítő Schola Comaromiensis Alapítvány elnöke…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

DIASZPÓRA
A brünni magyarok decemberi online rendezvényei
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Brünni Helyi Egyesülete (CSMMSZ-Brno) decemberi online eseményeiket Zoom
alkalmazásban rendezik meg. Az egyes eseményekhez tartozó linket email-ben küldjük el. Az online elérhető további programokról
rendszeres tájékoztatást közösségi média felületünkön talál: [...] december 2. / szerda / 18:00 / A Szlovákiai magyar nyelvjárások
c., Presinszky Károly, egyetemi oktató előadását nézhetik meg /Nyitra/; December 10. / csütörtök / 17:30 / online. Lélek és Bábel
tornya c. Ágh Dávid klinikai pszichológus /Somorja és Dunaszerdahely/ interaktív előadása az egy- illetve többnyelvűség hatásairól;
December 16. / szerda / 18:00 / A kétnyelvűség módjai, avagy mire jó a kétnyelvűség c. Vančo Ildikó, habilitált egyetemi docens
/Nyitra/ előadása; December 19. / szombat / 18:00 / Nyelvi fejlődés óvodás és kisiskolás korban című, Németh Mária gyermek
logopédus /Dunaszerdahely/ előadását kísérhetik figyelemmel…” Forrás: Smbrno.cz: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

