A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje
2021. január 25.
SZERBIA/VAJDASÁG
Téli mezőgazdasági szakelőadások online
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A szokásos téli mezőgazdasági szakelőadásokat a koronavírus-járvány miatt ezúttal online tartják meg, és élőben lehet majd nézni
a világhálón – közölte a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. Az első előadásra január 21-én, csütörtökön, délelőtt
10 órai kezdettel kerül sor. […] Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár a minisztérium időszerű támogatásait ismerteti. Nagy
Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke: A rendszernek a működése nagyon egyszerű, hiszen arra törekedtünk,
hogy a termelők minél kevesebb számítógép kezelői tudással is hozzá tudjanak férni az információhoz. […] A VASZ a zentai
kertészeti főiskolát is működtető Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal közösen szervezi meg minden kedden és csütörtökön délelőtt
10 órától a mezőgazdaság főbb ágazatait felölelő előadássorozatot…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >
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Húszéves a tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
Az egyesület célja a település és a vidék magyar kultúrájának megőrzése, átörökítése, a nemzeti önazonosságának erősítése. A
szakosztályok és a tagok éveken keresztül minden rendezvénnyel, művelődési programmal és bemutatkozással híven tükrözik a
múlt értékeit, büszkén élik meg a jelent és igyekeznek emléket hagyni a jövőnek - mondta el Milánovity Ottilia, az egyesület elnöke.
A magyar kultúra napja alkalmából, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével karöltve rendeztek szerény műsort,
betartva a járványügyi óvintézkedéseket…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Videók: Január 22-e a magyar kultúra napja
A járványhelyzetre való tekintettel a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által szervezett magyar kultúra napi, vajdasági
központi ünnepség az idén rendhagyó módon és keretek között valósul meg. A rendezvényt Palicson tartják meg január 29-én, 12
órai kezdettel. A magyar kultúra napja alkalmából dr. Csáki Piroska, az MTA külső köztestületének tagja, a Magyar Kultúra Lovagja
nyilatkozott televíziónknak. […] Alkalmi, verses-zenés irodalmi műsorral emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról a
magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben péntek délután. […] Rügyfakadás címmel tartottak tegnap este ünnepi
műsort a magyar kultúra napja alkalmából az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Az előadással Szabó Lőrinc költészetébe
és szerelmi életébe kaphatott betekintést a közönség. […] A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség egy kisjátékfilmmel készült
a magyar kultúra napjára. A Boldogasszony ablakában című alkotás három évforduló, esemény előtt tiszteleg…” Forrás: Rtv.rs:
teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

A 21. Himnusz és Szózat szavalóverseny
A 21. Himnusz és Szózat szavalóversenyt, amelynek a vajdasági diákok mellett immár több éve magyarországi részvevői is vannak,
a járványügyi előírások betartásával, közönség nélkül szervezték meg. […] Dr. Némedi Imre főiskolai tanár, versmondó: –
Számomra a Himnusz – Szózat Versmondó Verseny a versmondás és a nemzetünk ünnepe. A versmondásé, lévén az elénk álló
fiatalok e csodálatos pódiumművészeti ágban mutatják be rátermettségüket, ami a mai elidegenedő világban óriási dolog. Nemzeti
érzületünk, identitásunk fontosságát pedig nem kell magyarázni. […] Dr. Hózsa Éva, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi
tanár: – A verseny megálmodói azzal a céllal indították meg a rendezvényt, hogy a vajdasági tanulók minél többen, egyre
tömegesebben tanulják meg a nemzeti identitás szempontjából két legfontosabb költeményünket, mégpedig ne csak a megzenésített
változatból ismert első versszakokat, hanem a művek egészét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Szarvas Gábor emlékszoba szülőhelyén, Adán
Az adai születésű Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtőjének tiszteletére tavaly októberben a Szarvas Gábor
Nyelvművelő Napok ötvenéves évfordulóján emlékszoba nyílt Adán, a könyvtárban. Az emlékszoba kialakításánál fő szempont
volt, hogy a kisméretű helyiségben minden elférjen és a belépő látogató átfogó képet kapjon a nyelvészről és a munkásságáról –
tudtuk meg Morvai Nagybali Tamara könyvtárostól, a projektum vezetőjétől. Az emlékszoba anyagát Szarvas Gábor nyelvész és
felesége, Szarvas Gáborné Harrer Paula hagyatéka képezi. A hagyatékban a nyelvész személyes levelezése, dokumentumai, könyvei

és személyes tárgyai, valamint a Magyar Nyelvőr és a Nyelvtörténeti Szótár eredeti példányai, eredeti újságcikkek, fényképek és
Harrer Paula emlékkönyve találhatók…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Videó: Csorba Béla munkásságát méltatták Temerinben
Csorba Béla néprajzkutató munkásságát méltatták a magyar kultúra napján a temerini tájházban. Az ünnepelt nevéhez főződik a
település helytörténetének kutatása, folklórjának gyűjtése és publikálása. Az 1944–1945-ös délvidéki vérengzések egyik első
kutatója. Csorba Béla, néprajzkutató: „A néprajztudománynak, vagy ahogyan újabban nevezik a kulturális antropológiának, nem
ütött a végórája. A társadalomnak számtalan olyan megnyilvánulási formája van, amelyeket ezekkel a módszerekkel lehet, kell is
és érdemes kutatni. Szőke Anna, az esemény szervezője, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke megköszönte a sokéves, sokrétű
munkát amelyet Csorba a helyi-, valamint a vajdasági magyarságért tett. Az alkalmi műsort követően bemutatták a Létünk folyóirat
Csorba Bélának címzett számát is. A könyvben emellett néprajzi tanulmányok szerepelnek. A nyomtatvány a Fórum Könyvkiadó
Intézet gondozásában jelet meg…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Felhívás: Délvidéki Legendárium – Vajdasági legendák gyűjtése
A Legendárium létrehozásának fontosságát és az ehhez kapcsolódó felhívást Vörös Attila, a Délvidéki Legendárium civil szervezet
alelnöke mutatta be: […] A gyűjteménybe olyan tananyagban nem megjelenő történelmi legendákat, meséket szedtek össze, melyek
fontosak a gyerekek magyarságtudatának megőrzésében, a későbbiekben pedig gazdaságfejlesztésen keresztül, turizmuson át a helyi
emberek szülőföldön maradásához is hozzájárulhatnak. – A le nem jegyzett mesék, történetek, legendák eltűnnek, ezt kívánjuk
megakadályozni – figyelmeztet a Délvidéki Legendárium civil szervezet alelnöke. A Délvidéki Legendárium március 1-ig várja a
meséket és a mondákat…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Hivatalos ünnepnap van: 162 éve egyesült Moldova Havasalfölddel
Az 1989 utáni Romániában 2014 óta ünneplik nemzeti ünnepként január huszonnegyedikét, a román fejedelemségek – Moldva és
Havasalföld – 1859-es egyesülésének napját, miután erről 2014 decemberében törvényt fogadott el a bukaresti parlament. A
hivatalos történetírás szerint a fejedelemségek egyesülése indította el Romániát a „modernizáció és nyugatosodás” útján, amihez az
önös érdekeken túllépni tudó, a nemzeti érdekeket tisztán látó és azokért áldozatokat is vállaló vezetőkre volt szükség. A román
fejedelemségek egyesülésének 162. évfordulóján Ludovic Orban Bukarestben, Alexandru Ioan Cuza uralkodó szobránál vesz részt
a Moldva és Havasalföld egyesülésének évfordulójára szervezett ünnepségeken…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Szigorúbb fellépést ígér az online térben felerősödő anitiszemitizmus ellen a román külügyminiszter
A járvány idején felerősödött az online térben az antiszemitizmus, elszaporodtak a hátrányos megkülönböztetési esetek, ezért
konkrét eszközökre van szükség, hogy megvédjük a társadalmat ezektől a veszélyektől – jelentette ki csütörtökön Bogdan Aurescu
román külügyminiszter. A román diplomácia vezetője a zsidók ellen 1941-ben elkövetett bukaresti pogrom 80. évfordulója
alkalmából szervezett rendezvényen vett részt és mondott beszédet. Közölte, hogy a román kormány hamarosan befejezi az
antiszemitizmus, idegengyűlölet, radikalizálódás és gyűlöletbeszéd ellenei országos stratégia kidolgozását, valamint annak
gyakorlatba ültetési tervét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A szakoktatásnak kedvez a középiskolai diáklétszám-csökkentés
Nem eredményez jelentős változást a beiskolázási tervekben, hogy az oktatási minisztérium csökkentette a következő tanévben
induló középiskolai osztályokban a maximális diáklétszámot. Bár Sorin Cîmpeanu tárcavezető szerint a módosítás országszerte akár
ezer új középiskolai osztály létrehozását is eredményezheti, a lapunk által megszólaltatott tanfelügyelők szerint megyénként
legfeljebb két-három pluszosztályt jelent a csökkentés. Ugyanakkor nő a verseny egy-egy elméleti osztályos helyért, és több
„lemaradó” fordulhat a szakoktatás felé…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Román egyházpolitika: A felekezeteknek juttatott közpénz negyedét a grandomán bukaresti katedrális kapta
282,2 millió lejt osztott szét tavaly a felekezetek között a kormány vallásügyi államtitkársága (SSC). A pénzt nem normatív alapon
kapják az egyházak, igényelni kell a támogatást. A 18, a román állam által elismert vallási közösség jogi személyiséggel rendelkező
entitásai pályázhatnak a vallásügyi államtitkárságnál. Az SSC tájékoztatása szerint 2020-ban 1 743 igénylés érkezett, 1 333 esetben
kedvező elbírálás született. A kiutalt összeg nagysága és felekezetek közötti megoszlása nagyban eltér megyénként. […] A legtöbb
pénzt idén is a Bukarestben épülő megalomán ortodox templom, a Nemzet Megváltásának Katedrálisa építésére utalták ki, 69 millió

lejt. A műemlékvédelem ellenben úgy tűnik, nem tartozik az államtitkárság prioritásai közé, 2011 óta mindössze hét szász lutheránus
templom kapott pénzt, tavaly egyetlen egy…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Mini-felmérés: Mit olvas az erdélyi magyar nő?
Nőtt a rendszeresen olvasók aránya Romániában a járvány időszakában egy decemberben közzétett felmérés szerint, de volt honnan
fejlődni, hiszen éppen két évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet az államfő arra, hogy a lakosság egyharmada évente egy könyvet sem
olvas el. A nemzetközi és romániai sajtóban is visszatérő megállapítás, hogy a mai olvasók között többségben vannak a nők. Ebből
kiindulva – a magyar kultúra napján – arra voltunk kíváncsiak, hogy mit olvasnak az erdélyi magyar nők. A körkérdésünkre adott
válaszok alapján az erdélyi magyar nő több nyelven is olvas, szereti a kortárs szerzőket, és támogatja az erdélyi írókat, költőket is.
[…] Vallasek Júlia műfordító, az MTA külső köztestületének tagja, irodalmár olvasólistáját meghatározza egyéni kíváncsisága,
szakmai feladatai és lányai olvasmányai is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Interjú: Farkas Árpád a szó szabadságáról beszélt a Krónikának a Kossuth-díjas költő
A versek egyfajta „hátországa” Farkas Árpád Kossuth-díjas költő nemrég napvilágot látott, prózai írásokat tömörítő gyűjteményes
kötete. A több mint hatszáz oldalas, Nem ilyen lovat akartam című kiadvány az irodalomban és közéletben is meghatározó szerepet
betöltő költő esszéiből, glosszáiból, tárcáiból, valamint a vele készült interjúkból készült. A könyv tekintélyes volumenű, szép
kivitelezésű, fotókkal illusztrált visszatekintés és kordokumentum, a publicisztikákból az elmúlt évtizedek erdélyi irodalmi
mozgásai, a közélet és politika különféle rétegei, Háromszék, Székelyföld, Erdély, a szűkebb régiók és a nagyvilág árnyalatai
sejlenek föl Farkas Árpád olvasatában. Farkas Árpád prózai szövegei is „versnyelven” íródnak: legyen szó költői szerepekről,
kortársakról, az erdélyiség különféle arcairól, író- és költőtársakról – többek közt Kányádi Sándorról, Szilágyi Domokosról, Sütő
Andrásról –, az olvasónak az az érzése: prózai köntösbe bújtatott lírát olvas. […] „Szeretem bizony én szabadságát a szónak” –
vallja a költő, aki megkeresésünkre úgy fogalmazott, napjainkban más és erősebb hangsúlyt kap a szó jelzője, hogy igaz is legyen…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Film készült Székely Lászlóról, a Temesvár arculatát meghatározó építészről
25 perces, online, román felirattal nézhető dokumentumfilm készült a Temesvári Magyar Nőszövetség megrendelésére Székely
Lászlóról, a bánsági város első, XX. század eleji főépítészéről. A magyar szecesszió mesteréhez Temesváron számos meghatározó
középület, lakóház és templom építése köthető. […] Székely Lászlót 26 évesen kérték fel a város főépítészi pozíciójára, amelyet két
évtizedig töltött be…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kastélytulajdonos lett a vámosgálfalvi önkormányzat, kultúrközponttá alakítanák a műemléket
Többéves próbálkozás után sikerült megvásárolnia a szőkefalvi Rhédey–Rothenthal-kastélyt a vámosgálfalvi önkormányzatnak. A
Maros megyei község vezetése jó pár esztendeje készül a nem mindennapi üzletre, 235 ezer eurót kell fizetnie a 18. században épült
ingatlan együttesért. A polgármester elmondta, a felújított nemesi lakot kulturális központként hasznosítanák, a melléképületekben
pedig szociális intézményeket működtetnének. A Dicsőszentmárton melletti község vezetése évek óta tervezi a műemlék épület
megvásárlását, a tranzakcióval a helyi tanács és a község lakossága is egyetértett. […]Az eredetileg barokk stílusban épült, mára
leromlott állagú, helyenként beázó kastély termei és lakosztályai Keresztes Gyula néhai marosvásárhelyi műépítész leírása szerint
régen fényűzően voltak berendezve…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A magyar kultúra napja Szatmáron, Nagyváradon
A magyar kultúra napját ünnepelték szerda este Szatmárnémetiben. A Harag György Társulat nevében Bessenyei Gedő István
igazgató helyezte el a tisztelet és emlékezés koszorúját a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc található szobránál. […] A
hagyományőrzés és a nemzeti értékek ápolásáért tett szolgálatukért díjazták a Bihar megyei közösség több tagját a magyar kultúra
napja alkalmával péntek este szervezett nagyváradi ünnepségen…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Új lemezzel köszöntik Kurtág Györgyöt a 95. születésnapján
Február 19-én ünnepli 95. születésnapját Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas, Temes megyei születésű világhírű magyar
zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár. Ebből az alkalomból a BMC Records kiadja az egyik első főművének tekinthető
Bornemisza Péter mondásai című alkotását. A darab Tony Arnold szopránénekes és Csalog Gábor zongoraművész tolmácsolásában
hallható. Kurtág György 1963 januárja és 1968 augusztusa között, több mint öt éven keresztül komponálta pályája első főművét,
amelyet Kroó György a második világháború utáni magyar zene legnagyobb alkotásának nevezett. 7. opusa a magyar reformáció
egyik kulcsalakjának, Bornemisza Péternek (1535-1584) állít emléket. Balassi Bálint tanítómestere, aki amellett, hogy a lutheri
tanok magyarországi terjesztésében jeleskedett, a 16. századi magyar szépirodalmi nyelv egyik megteremtője volt…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Iskolaigazgatókat, pedagógusokat, kiemelkedő diákokat díjaztak a magyar kultúra napja alkalmából
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Potápi Árpád János is díjakat adott át szombaton Csíkszeredában a
magyar kultúra napja alkalmából az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartott ünnepségen. Az ünnepség résztvevői
bevezetőként a Kölcsey Ferenc által írt Himnusz eredeti, Erkel Ferenc által megzenésített változatát, majd egy ehhez kapcsolódó
előadást hallgathattak meg. Ezt követően Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke ismertette, hogy a szövetség által felajánlott, a
pedagógusok tudományos munkáját jutalmazó Apáczai-díjat, akárcsak a diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeit elismerő
Mákvirág-díjakat a járványhelyzet miatt nem központi, hanem regionális rendezvényeken adják át. Az Apáczai-díjat ezúttal Tódor
Imre, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanára kapta, dicsérő oklevelet vehetett át…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

László Noémi, Zoltán Béla és Felméri Cecília kapták idén az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat
2021-ben is odaítélték az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat: László Noémit irodalom, Zoltán Bélát képzőművészet és Felméri
Cecíliát, az MTA külső köztestületének tagját színház-, filmművészet kategóriában tüntetik ki. Kelemen Hunor szövetségi elnök
Facebook-oldalán jelentette a 2021-es díjazottakat pénteken, a magyar kultúra napján…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Ismertető beszélgetést tartanak a Márton Áron lehallgatási dossziéiból készült kötetről
A Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyveit feldolgozó, Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu által szerkesztett
(Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című kötetét online beszélgetésben mutatják
be a Márton Áron Nagykilenced programsorozat keretében január 30-án este 19.30-tól. […] Az este meghívott vendége lesz Bánkuti
Gábor történész Pécsről, a kötet szaklektora, Gálfalvi Ágnes szerkesztő Marosvásárhelyről, a Lector Kiadó képviselője, Kovács
Gergely gyulafehérvári érsek, Nagy Mihály történész Nagyváradról, a kötet egyik szerzője és szerkesztője, valamint Tóth László
csíkszeredai főkonzul, A beszélgetést Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum vezetője moderálja…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
2023-ig elkészül az 5C közlekedési folyosó horvát és magyar összekötő szakasza
A horvát kormány december közepén döntött arról a hitelfelvételről, amelynek köszönhetően 2023-ban befejeződhet a horvátországi
szakasz építése a 702 kilométer hosszú, Budapestről induló és Szarajevón keresztül Pločeig húzódó 5C közlekedési folyosó
részeként. Az autópálya-szakasz befejezésének értéke 107 millió euró, melyből az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál 55
millió eurós hitel felvételét hagyta jóvá a horvát kormány a Horvát Autópályák nevű vállalatnak. A projekt a 17,5 kilométer hosszú
autópálya-szakaszon túl hét kisebb híd, két vadátjáró és a Pélmonostor csatlakozási csomópont megépítését is tartalmazza az eszéki
Dráva-híd és Pélmonostor között, valamint az 5 kilométeres szakaszt Pélmonostor és a horvát-magyar országhatár között…” Forrás:
Nepujsag.net: teljes cikk >

Módosult az önkormányzati választásokról szóló törvény
A magyarlakta járásokban politikai elöljáró-helyettesi tisztségek nem lesznek, és majdnem mindenhol kisebb létszámú képviselőtestületek megválasztására kerül sor idén májusban. 2020. december 15-én a Horvát Szábor módosította az önkormányzati
választásokról szóló törvényt, a változtatások az országos közigazgatási reform részét képezik. A reform célja csökkenteni a járási
tisztségviselők számát és növelni azok hatékonyságát. A módosított törvény szerint csökken a megyei, városi és járási
önkormányzatok képviselőinek a száma, valamint a járási/városi elöljáró-helyettesek száma is. A magyarlakta járásokat leginkább
az a változás fogja érinteni, hogy a 10 ezer lakos alatti önkormányzatokban már nem indulhat elöljáró – elöljáró-helyettes „páros”,
hanem csakis elöljárót fognak választani, helyettes nélkül. […] Jankovics: A törvény módosításánál ragaszkodtunk a külön listáról
megválasztandó magyar elöljáró-helyettesi tisztségek megmaradásához – erőfeszítéseinket siker koronázta, így őket a
törvénymódosítás általi létszámcsökkentés nem érinti…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

A Hunyadiak nyomában Lepoglaván
Magyar kutatók Horvátországban talált DNS-minták alapján kívánják felkutatni Mátyás királyunk földi maradványait. […] A
középkori magyar királyokat évszázadokon át Székesfehérváron temették el. Az egykori temetkezőhelyet viszont a török feldúlta,
a kriptákban talált földi maradványokat pedig szétszórták, úgyhogy azok azonosítása sokáig elképzelhetetlen volt. A modern
technológiáknak köszönhetően mára a kutatóknak több királyi csontvázat is sikerült azonosítaniuk. Mátyás fiának, Jánosnak a
horvátországi Lepoglava településen található sírja szerencsére érintetlen állapotban fennmaradt egészen a mai napig, így annak
felnyitásával DNS-mintához juthatnak a genetikusok. A sír felnyitása és a mintavétel az illetékes püspök engedélyével meg is történt
január második hetében…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

AUSZTRIA
Speciális olimpiát rendeznek Burgenlandban
2022-ben Burgenland lesz a házigazdája az értelmi fogyatékkal élő ausztriai sportolók nyári speciális olimpiájának. A több hetes
program a világjátékok országos selejtezője lesz, a helyszínek között pedig Felsőpulya, Felsőőr és a Fertő tó is fontos szerephez
juthat. A szervezők több mint 2.000 sportolót várnak a versenyekre, akik összesen 18 sportágban mérhetik össze tudásukat. A
viadalokat a sportágak burgenlandi fellegváraiban szeretnék megrendezni a szervezők – a tenisz mérkőzéseket Felsőpulyán, a
kosártornát Felsőőrben, a vitorlázást pedig a Fertő tavon tarthatják majd, ha sikerül megegyezni a pályák, létesítmények
üzemeltetőivel…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: 50 éves a Felsőőri Óvóképző Intézet
A Felsőőri Óvóképző Intézet (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik) 2020-ban ünnepli fennállása 50. évfordulóját. Az
intézmény az egyetlen óvóképző Ausztriában, ahol magyar nyelvű érettségeit lehet szerezni. A képzési kínálat szeptembertől
érettségire épülő szociálpedagógiai kollégiummal bővül. Az intézményben jelenleg 15 osztályban 400 diák tanul. A hagyományos,
ötéves, érettségivel és szakvizsgával végződő kisgyermeknevelő és óvodapedagógus-képzés mellett az intézmény munka mellett
végezhető napközi csoportos nevelői és pedagógiai asszisztensi képzést is kínál, 2021 szeptemberétől pedig már érettségire épülő
szociálpedagógiai képzés is végezhető Felsőőrben. A Felsőőri Óvóképző Intézetben fontos szerep jut a népcsoporti oktatásnak,
hiszen magyar és horvát nyelvű képzést egyaránt kínál az intézmény. A magyar csoport létszáma évek óta 22 fő körüli. Ők
elsősorban a közép- és dél-burgenlandi népcsoporti települések bölcsődéi, óvodái számára jelentenek utánpótlást – ezekben ugyanis
előírás a magyar nyelvi képesítéssel rendelkező pedagógus alkalmazása. […] Zsótér Írisz, a Felsőőri Óvóképző Intézet tanára a
magyar nyelvi képzési kínálatáról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Múltidéző: 90 éve hunyt el „a szegények orvosa“
Boldog Batthyány-Strattmann László halálnak 90. évfordulójára emlékezünk január 22-én. A katolikus egyház ezen a napon ünnepli
a szegények orvosát, akit 2003-ban II. János Pál pápa boldoggá avatott. A németújvári herceg szegény betegeit ingyen gyógyította
Köpcsényben/Kittsee és a Vas megyei Körmenden. A nehéz gyermekkort nehéz ifjúkor követte Móricz Péter, a körmendi Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeum intézményegység vezetője szerint."Tévelygései voltak, az iskolából is kicsapták, volt aztán
egy törvénytelen gyermeke is egy szolgálólánytól, akiről a későbbiekben gondoskodott, de valami történt ott 1895 körül, amikor
beiratkozott az egyetemre." mondta a történész…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: KÓTA-díjban részesült az UMIZ vezetője
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) díját ítélték oda a Magyar Kultúra Napján az Alsóőri
Magyar Média és Információs Központ intézményvezetőjének. Kelemen László zenei és kulturális szervezőmunkáját ismerték el.
Kelemen László „az alsóőri magyarság életének kutatásában, programfejlesztésében, közösségépítésében, a hagyományt éltető
csoportok segítésében évtizedeken keresztül meghatározó munkát végzett“ – olvasható a KÓTA Művészeti Bizottságának
laudációjában. Kelemen László elmondta: megtiszteltetés és ösztönzés is egyben számára a díj, és örömmel tölti el, hogy a kárpátmedencei kitekintésű KÓTA-díj első alkalommal került az Őrvidékre…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Felvidék-szerte bevonták az EU-s lobogót
A magyar kultúra napjára meghirdetett tiltakozáshoz több tucat önkormányzat csatlakozott a Felvidéken. Hrubík Béla, a
kezdeményezés egyik főszervezője közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk a felvételek a lekerült EU-s
zászlókról. A teljesség igénye nélkül Bős, Ipolybalog, Izsa, Martos, Ipolyság, Kaposkelecsény, Muzsla és Dunaszerdahely is
csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet az Európai Bizottság múlt heti, a Minority SafePacket tulajdonképpen elkaszáló
döntése indított el. Arra a kérdésünkre, mikor tervezik visszatenni, Varga elmondta, a hétvégén még biztosan nem, sőt az is szóba
került, egészen addig kivárnak, amíg az Unió jelét nem adja annak, meghallották a tiltakozók hangját…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk
> teljes cikk 2 >

BUMM elemzés és vélemény: Sokat javult a kisebbségi nyelvek helyzete az elmúlt négy évben
A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2011-es módosítását követően a kormány megfelelő szervének kétévente jelentést kell
készítenie a kisebbségi nyelvek használatáról. A 2016-os és a 2020-as felmérés adatainak összevetéséből világosan kitűnik, hogyan
változott a kisebbségek nyelvhasználata az elmúlt négy évben. […] A legfontosabb nyelvhasználati színtér az önkormányzatoké.
Nagyobb mértékű javulás például a települések kisebbségi nevének feltüntetése az autóbusz- és vasútállomásokon (65-ről 218-ra);

a települése kisebbségi nevének feltüntetése a határozatokon (36-ról 81)… […] Az államigazgatásban történő változásokban fontos
szerepe volt a kisebbségi kormánybiztosnak, […] de nyilván komoly súllyal esett latba az is, hogy a Híd kormánypárt volt. A sikerek
értékét növelheti az is, hogy a Smer és az SNS ellenében kellett ezeket a változásokat elérni, amely pártok korábban nem voltak túl
nyitottak a kisebbségi kérdésekre…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Politikum: Kétnyelvű intézmény egynyelvű igazgatója
A múlt évben foglalkoztunk a Nyitra megyei fenntartású érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatói tisztségére kiírt pályázattal.
A cikkben megfogalmaztuk kételyeinket Helena Bohátovának, a pályázat győztesének az alkalmasságát illetően az érsekújvári
Anton Bernolák könyvtár, amely kétnyelvű, szlovák–magyar intézmény igazgatói állásának betöltéséről. […] Bohátová képviselő
pedig nem tud magyarul, arról az apróságról nem is szólva, hogy tudomásunk szerint a mérnöknő könyvtárosként még soha nem
dolgozott, de a személyére szabott pályázati feltételek között sem a szakképzettség, sem a kétnyelvűség, sem a gyakorlat nem
szerepelt. Nyitra megye önkormányzata a tavalyi 22. ülésén 35 támogató szavazattal hagyta jóvá Bohátová kinevezését az
érsekújvári könyvtár élére, aki 2020. november 1-jétől tölti be az intézményben az igazgatói tisztséget…” Forrás: Ma7.sk: teljes
cikk >

Már a mobiltelefonunkban is hordozhatjuk a Felvidék emlékhelyeit
A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet által létrehozott mobilapplikáció segítségével az emberek Felvidék-szerte
informálódhatnak a különböző települések történelméről, neves személyiségeiről és egyéb érdekes adatokról. A Felvidék
emlékhelyei adatbázis számos információt rejt magában, amelyről Huszár Lászlót, az intézet igazgatóját kérdeztük. […] Mivel a
koronavírus-járvány minden programot felülírt, ezért úgy döntöttünk, hogy a háttérmunkákra összpontosítunk, így az értéktár
adatbázisát fejlesztettük. Nemcsak az emlékhelyeket frissítettük, hanem egyéb funkciókkal, érdekességekkel, leírásokkal láttuk el
az oldalt. Több mint 4000 települést töltöttünk már fel a rendszerbe, s hasonló számokkal rendelkezik a régi fotók mappája is. A
mobilos applikációt – amelyet a szeptemberi nagymegyeri konferencián prezentáltunk – sikerült továbbfejlesztenünk.” A következő
verziónál az emlékhelyek feltöltése menüpontban már offline is feltöltheti az illető az emlékhelyekről szerzett információkat. A
tudástárat fokozatosan bővítik, a rendszeren dolgozók terepszemléket tartanak, valamint régi síremlékeket és egyéb értékeket
kutatnak fel annak érdekében, hogy minél többet mutassanak meg a Felvidékből…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk >

Videó: Tízéves a világhírű kassai magyar legórobot-építők csapata
A kassai Talentum Cassoviensis Alapítvány szárnyai alatt működik az a tehetséges fiatalok alkotta csapat, akik programozható
legókból építenek robotot, innovatív találmányaik vannak és az elmúlt években sikert sikerre halmoztak. Harmadik helyezést értek
el a First Lego League robotics contest világbajnokásgon a törökországi Izmirben. […] A kávézó vendége volt Hanesz Angelika
informatika-fizika szakos pedagógus a Talentum csapatának mentora…” Forrás: Ma7sk: teljes cikk >

Tizenöt éves a Felvidék.ma
Tizenöt évvel ezelőtt, 2006. január 24-én jelent meg először az olvasók előtt a Felvidék.ma hírportál. A Felvidék.ma hírportál
megalakulásának a gyökerei az Együttélés politikai mozgalom (1990–1998) működéséhez nyúlnak vissza, pontosabban az ott
folytatott szellemi műhelymunkához. […] A Felvidék.ma ugyanis ma is egyedülálló színfolt a szlovákiai magyar médiapalettán.
Nincsenek bulvárhírek, reklámok, külföldi sztárok sztorijai, a felvidéki magyarsággal és a nemzeti összetartozásunkkal kapcsolatos
dolgokról szól…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Múltidéző: Az Irodalmi élet bontakozása Ipolyságon és a Hontvármegyei Irodalom- és Művészetpártoló Egylet
Több Ipolysággal kapcsolatos helytörténeti forrásban is olvashatunk arról, hogy amikor Hont megye egyik jeles alakja, Pongrácz
Elemér 1886-ban visszatért szülőmegyéjébe, megindította a Honti Hírlapot, majd megalapította a Hontvármegyei Irodalom- és
Művészetpártoló Egyletet. Az utóbbira 1888-ban került sor, de előtte még történt egy s más errefelé az irodalom háza táján, illetve
az irodalomszervezést illetően…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Csemadok díjátadó: Győri Bélának ítélték a Közművelődési Díjat; Gazdára talált Gyurcsó István-díj is
A hagyományos Csemadok díjátadó idén sem maradhatott el, még a koronavírus-járvány ellenére sem. Az online térben
emlékműsort készítettek a magyar kultúra napja alkalmából, amelyen a Csemadok Életmű Díjak mellett a Közművelődési Díjat, a
Gyurcsó István-díjat és a Fábry Zoltán-díjat is kiosztották. A hodosi származású Győri Bélának ítélték a Csemadok Közművelődési
Díjat, akit nagyon meglepett a kitüntetés. Győri Béla 1973-ban vált csemadokossá, ugyanis már akkor nagy kultúrakedvelő volt.
[…] Idén a dunaszerdahelyi Molnár Zsuzsannának ítélték oda a Gyurcsó István-díjat 2021-ben. Molnár Zsuzsanna megkeresésünkre
azt nyilatkozta, hogy személyesen is ismerte Gyurcsó Istvánt, akiről a díjat elnevezték. Molnár Zsuzsanna 1975-től dolgozott a
Csemadok titkárságán, de a Gyurcsó István Alapítványnál, majd félállásban a Művelődési Intézetben is aktívan tevékenykedett. […]

Az idei kitüntetettek között az ipolybalogi Lőrincz Sarolta Aranka is megtalálható, aki mások mellett a Csemadok Közművelődési
Díját kapta meg. Őt kérdeztük. […] Csemadok kitüntetett Kantár Éva: magyar útra vetett a sors, így tudnom kell látni, hallani,
láttatni és hallatni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ukrajna teljesen le akar válni az orosz és fehérorosz energetikai rendszerről, csatlakozva az európaihoz
Ukrajna teljesen le akar válni az orosz és fehérorosz energetikai rendszerről, és csatlakozni az európai rendszerhez 2023-ban –
jelentette ki Dmitro Kuleba külügyminiszter egy hétfői televíziós interjúban, adta hírül a strana.ua hírportál…” Forrás: Karpat.ua:
teljes cikk >

Kiderült, mekkora büntetést kaphat, aki megszegi az ukrán nyelvtörvényt
A nyelvtörvény rendelkezéseit rendszeresen megsértő üzleti vállalkozások 2022. július 6-tól büntethetők pénzbírsággal – jelentette
ki Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi ombudsman a Radio Szvobodának adott interjújában. Mint fogalmazott 5100-tól 6800
hrivnyáig terjed majd a pénzbírság. Kreminy figyelmeztetett: olyan esetekben szabnak majd ki pénzbírságot, amikor a nyelvtörvény
rendelkezéseinek megsértése ismétlődik és rendszeressé válik – közölte az Obozrevatel.com hírportál. – A jövőben két ilyen panasz
is elegendő lesz ahhoz, hogy jegyzőkönyvezzük az esetet, megkezdhessük az eljárást, és bírságot szabjunk ki” – fogalmazott az
államnyelvi biztos, ugyanakkor hozzátette, hogy a pénzbírsággal szemben a bíróságon lehet majd fellebbezni. [...] A jogszabály e
cikkének „élesítését” követő 5 napban 200 panasz érkezett az államnyelv funkcionálását biztosító ombudsman irodájába. A legtöbb
bejelentés Kijevből és Kijev megyéből futott be, de az ország minden régiójából küldtek 2-5 észrevételt – tájékoztatott a zn.ua.
Tarasz Kreminy irodájának közlése szerint a legtöbb panasz – szám szerint 117 – amiatt érkezett, hogy a felkeresett internetáruháznak nincs ukrán nyelvű verziója. 34 esetben a kiszolgálás, 24-ben a reklámok nyelvét kifogásolták…” Forrás: Kiszo.net:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

Videó: Komoly anyagi teher hárul a kistérségekre
Komoly teher hárul a kistérségekre, ez alól nem jelent kivételt a beregszászi sem. A térség intézményeit már nem állami
finanszírozásból kell fenntartani, mostantól ez a kistérségek feladata. A vezetők igyekeznek ezt a problémát a lehető
leggördülékenyebben megoldani…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

A magyar kultúra napja: Online versmaraton a KMPSZ szervezésében; Megemlékezések
„Szavald el a kedvenc versedet!” címmel szervezett online versmaratont a KMPSZ a magyar kultúra napja alkalmából. A beérkezett
videókból a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség munkatársai egy három és fél órás összeállítást készítettek, amelyet a
szervezet honlapján és közösségi oldalain tettek közzé. […] A magyar kultúra napja alkalmából szűk körű megemlékezést tartottak
Beregszászban. A főhajtásra Kölcsey Ferenc Vérke-parti emléktáblájánál került sor, ahol elhelyezték a tisztelet koszorúit is. […]
Istentisztelet keretében emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról Badalóban. A református egyházközség presbitériuma és
KMKSZ helyi alapszervezete által rendezett hagyományteremtő ünnepi alkalmon Sápi Zsolt lelkész a magyar kultúra megőrzésének
fontosságára hívta fel a figyelmet. […] Továbbá emlékeztetünk arra is, hogy beregszászi újságíró kapta a Magyar Kultúra Lovagja
érdemrendet. Az idei évben Szemere Juditnak, beregszászi újságírónak, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztőjének ítélték oda a
rangos díjat…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

Videó: A Kárpátaljai Népi Énekkar projektje
A Kárpátaljai Népi Énekkar több évtizedes fennállása során sajnos számtalan partitúra tűnt el nyomtalanul. Ezért az énekkar vezetője
és tagjai úgy döntöttek, hogy külön kötetekben kiadják azokat, amelyek mindentől függetlenül kiállták az idő és a mostoha
körülmények próbáját. A kották megjelentetésének fő célja az, hogy a jelenkor embere is megismerje a kárpátaljai alkotók munkáit.
Az érdemi munka Márton István alkotásaival kezdődött, amelyek 1947 óta voltak jelen a Kárpátaljai Népi Énekkar
repertoárjában…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Évértékelő: Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) elnöke
A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ebből
az alkalomból Kulin Ágnest, a RIT elnökét a koronavírus-járvány okozta nehézségekről, az elmaradt tárlatokról és művészösszejövetelekről kérdeztük, illetve arról, hogyan tudták túlélni ezt a jubileumi évet, és sikerült-e új kezdeményezéseket, projekteket

megvalósítaniuk 2020 folyamán. A művészek is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen gyakorlatilag nem voltak kiállítások, plein airek,
alkotó- és festőtáborok. – A digitális térbe szorult kapcsolattartás és távolságtartás megnehezítette mindenki munkáját, így az
alkotókét is. Nem minden tervünk hiú-sult meg a 2020-as évben, hiszen ebben az időszakban két új projektet indítottunk útjára
partnereinkkel és barátainkkal. A Kovács Vilmos Irodalmi Társasággal (KVIT) együttműködve az egyik újonnan induló projektünk
a „Nyitott ablak, Képekben a szót és szavakban a képet” elnevezést kapta. A közös projekt a kárpátaljai magyar írók, valamint
képző- és iparművészek közötti együttműködésre épül, kiindulópontja a műfajok közötti kapcsolat…” Forrás: Karpataljalap.net:
teljes cikk >

Évértékelő: Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
Egy ország, egy nemzet fejlődésének elengedhetetlen részei a tehetséges emberek. Ők azok, akik képesek változást hozni a
társadalmi-gazdasági szférában, nekik köszönhetően születnek olyan eredmények, amelyek magaslatokba emelnek. A kárpátaljai
magyar tehetséggondozásban kulcsfontosságú szerepet tölt be az idén immáron tíz éve fennálló alapítvány. Az ifjú tehetségek
segítéséről, kibontakozásáról beszélgettünk dr. Váradi Natáliával, az MTA külső köztestületének tagjával, a „GENIUS”
Jótékonysági Alapítvány igazgatójával. […] Miután sikerült több külföldi felsőoktatási intézménnyel is egyeztetnünk, végül a
májusban elmaradt tudományos diákköri konferenciát Google Meeten bonyolítottuk le online formában. […] Igyekszünk széles
spektrumban minden területet lefedni. Egyelőre még az általános iskola harmadik osztályától kezdődnek a tehetséggondozó
hétvégéink, és egészen 35 éves korig terjednek a programjaink…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Könyvajánló: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában – 1-2. kötet
A kétkötetes kiadvány Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2020. március 26–27-re tervezett, de a
koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében elhalasztott Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában:
problémák, tendenciák, irányzatok című nemzetközi földrajzi konferenciára beküldött előadások anyagát tartalmazza. […] Készült
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege és Földtudományi és Turizmus Tanszéke közreműködésével.
…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Rendhagyó módon ünnepelik a magyar kultúra napját a külföldi magyar kulturális intézetek
Berlinben Galambos Eszter Test (Álom) térben című virtuális tárlata nyílik meg pénteken. Emellett a berlini Collegium Hungaricum
épületére vetítik az UMZE Kamaraegyüttes 2020-as koncertjét. Szombattól a koncert felvétele elérhető lesz az intézet YouTubecsatornáján és Facebook-oldalán. Az Ifjú virtuózok című sorozat részeként pedig Cseh Enikő és Sarnyai Dalma mutatkozik be a
YouTube-csatornán. Stuttgartban Érdi Tamás zongoraművész koncertjét, Szöulban a Himnusz koreai változatát osztják meg
közösségi oldalaikon az intézetek. Csaknem az összes kulturális intézet és nagykövetség is közzéteszi oldalain a Pannon
Filharmonikusok ünnepi hangversenyét a budapesti Müpából. Pénteken nyílik a Magyar Kárpitművészek Egyesületének Fény a
természetben, avagy a lélek napfényes tájai a kárpitművészetben című kiállítása a Tallinni Magyar Kulturális Intézet galériájában…”
Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Magyar emlékhelyek Amerikában cikksorozat - Ötvenhatos emlékmű Denverben, Colorado
Az Egyesült Államok a 20. századi magyar forradalom elbukása után Nyugatra menekült magyarok közül mintegy harmincezret
fogadott be – sokan éppen Colorado államban leltek menedékre. Közülük kerültek ki azok, akik 1963-ban megalakították a
Coloradói Magyar Klubot, egyúttal felkérve Denver önkormányzatát, hogy az állam fővárosában örökítsék meg a magyar hősök
emlékét. A kérésnek eleget téve a városatyák Denver egyik központi ligetének 1966-ban A Magyar Szabadság Parkja nevet adták
– helyi honfitársaink időközben megindították a gyűjtést egy méltó emlékmű felállításához is. Éppen ötven esztendővel ezelőtt,
1971-ben végül a mai helyén avatták fel a szoborkompozíciót, Popovits Zoltán szobrászművész alkotását, amely a (vas)függönyön
át a szabadság felé kitörni vágyó fiatal férfit ábrázol. A térplasztika alapjául szolgáló betonfal hátoldalán egyebek mellett
Vörösmarty Mihály ismert sorai felett egy Abraham Lincoln-idézet emlékeztet a két nemzet közös szabadságvágyára…” Forrás:
Amhirlap.com: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

