
Megnyitás a böngészőben

Tisztelt Olvasóink!

Nagy örömmel tölt el, hogy a Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Projekt
Hálózatának (PTE DPH) első hírlevelét olvashatják! Hálózatunk tevékenysége
még 2015 –re nyúlik vissza, amikor Diaszpóra fórumokat szerveztünk a PTE
határontúli és diaszpórából érkezett hallgatói számára meghívott szervezetek
és előadók részvételével. Foglalkoztunk a Kőrösi Csoma Ösztöndíjasok
tapasztalatainak megosztásával is, majd 2017.4.1- én a II. Magyarok Kulturális
Világtalálkozója keretében hivatalosan is megalakultunk. 

Alapítói Chartánkban megfogalmazott célok  szellemében Hírlevelünk minden
anyaországi, határontúli és diaszpóra magyar számára kíván aktuális
információkkal szolgálni. Rovataink foglalkoznak tagszervezeteink és a
magyar közösségekben aktív szerepet vállaló személyek tevékenységével,
továbbá megosztunk információkat tudományos konferenciákról,
rendezvényekről, aktuális pályázatokról is, valamint felhívjuk �gyelmüket online
diaszpóra eseményekre, műsorainkra. 

Tartalmas időtöltést kívánok!

Fotó: Csortos Szabolcs

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f72326c366f346f326a32
https://diaszporaprojekt.org/files/documents/static/PTE_Diaszpora_Projekt_Halozat_Alapito_Charta.pdf


Rektori megbízott

Dr. Jarjabka Ákos

Újra "Magyar diaszpóra mindennapok"
előadás!

Vajon hogyan ünneplik a németországi magyar közösség tagjai március 15-ét?

https://diaszporaprojekt.org/hu/regisztracio
https://diaszporaprojekt.org/hu/regisztracio


A Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Projekt Hálózata „Magyar diaszpóra
mindennapok” sorozatának 2022. évi első adásában a Lingua Hungarica
Lehrerverein Frankfurt Egyesület munkáját ismerhetjük meg, mely kiemelkedő
szerepet vállal Németországban a gyermekek magyar nyelv oktatásában.

Az eseményről terveink szerint felvétel készül, mely a korábbi adásaink mellett
az alábbi linken lesz megtekinthető.

A Zoom platformon megvalósuló webináriumon a részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra
Projekt Hálózat hivatalos honlapján (lásd feljebb) lehet megtenni.

Szeretettel várjuk a képernyő elé nézőként és hozzászólóként!

Regisztrálok az eseményre!

Ajánló

Interjú Marcali-Kiss Melittával

Marcali Kiss Melittával a kis létszámú,
ám annál aktívabb magyar kolónia
vezető személyisége. Melitta egyszerre
sikeres festőművész, egyetemi oktató,
magyar diaszpóra szervezet vezetője,
néptánccsoport alapítója, a magyar
kolónia életének egyik meghatározó
aktivistája. Családjával magyarságát
megtartva és ápolva terjeszti hazánk jó
hírnevét.

Elolvasom a teljes interjút

www.diaszporaprojekt.org

Látogasson el a honlapunkra, böngésszen, regisztráljon programjainkra!

Tovább a honlapra

https://www.youtube.com/channel/UCZkbDNKod8vj4EHWJAOS1Tw
https://diaszporaprojekt.org/hu/regisztracio
https://diaszporaprojekt.org/hu/hir/interj-marcali-kiss-melittval-67
http://www.diaszporaprojekt.org/


Legyen a Hálózatunk tagja, hogy
mindig időben értesüljön a
rendezvényeinkről! További
információt a
https://diaszporaprojekt.org/hu/csatlakozas

oldalon talál.

Feliratkozom

Várja a Diaszpóra közösség!
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https://www.mailerlite.com/

