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HORVÁTORSZÁG
A magyar-horvát határ mentén élők is ingázhatnak
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A magyar-horvát határmenti ingázásról állapodott meg horvát kollégájával Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a közösségi
oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzése szerint. Szijjártó posztjában tudatta: „A minap muraközi (a magyar-horvát határ
túloldalán élő) horvát szőlősgazdák keresték meg Cseresnyés Péter képviselőtársamat, barátomat azzal, hogy a határon életbe
léptetett korlátozások miatt nem tudnak átjönni Magyarországra, hogy megműveljék a muramentei szőlőiket. Márpedig ha most
nem végzik el a munkákat, akkor biztosan nem lesz szüret”…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Karanténba szorult oktatás
Ideiglenesen bezárták a tanintézményeket is, helyette bevezették a távoktatást, ami változást hoz a tanárok, diákok és szülők
hétköznapjaiba is. A rendszer működőképességéről kérdeztünk igazgatót, tanárt, tanulót. A koronavírus-járvány lassítása céljából
március 16-ától először egy hónapra bezárták az iskolákat és az óvodákat. Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára a
horvát közszolgálati televízió (HRT) közvetíti a tananyagot, míg a felső tagozatosok, a középiskolások és a felsőoktatási
intézmények diákjai távoktatásban részesülnek, úgynevezett virtuális osztálytermeken keresztül. Ez alól nem képeznek kivételt
magyar tannyelvű oktatási intézményeink sem…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Elítélték a magyarokat bántalmazó háborús bűnöst
Az eszéki bíróság a múlt héten hirdetett ítéletet Stevan Budač szerb nemzetiségű háborús bűnös ügyében. A Kiskőszegen, Darázson
és Vörösmarton garázdálkodó szerb önkéntest 3 év és 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Budač és a Fekete Kéz névre
keresztelt, hírhedten erőszakos rablóbandája több száz embert tartott rettegésben és kergetett el otthonából. […] Budač ügye volt az
egyedüli eset, melyben a horvát bíróság kifejezetten horvátországi magyarok elleni háborús bűnökkel vádolta az elkövetőket…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Körvonalazódik a helyhatósági választások elhalasztása
Az önkormányzati választások elhalasztását javasolja az államfőnek, a miniszterelnöknek és a parlamentnek az Állandó Választási
Hatóság (AEP), amely egy törvénytervezetet is kidolgozott a helyi választottak mandátumának meghosszabbításáról. A Klaus
Johannisnak, Ludovic Orbannak és a házelnököknek küldött levelében az AEP emlékeztet, hogy ha az önkormányzati választásokat
a tervezett időpontban, június 28-án tartanák, az előkészületeknek már április 13-án el kellene kezdődniük…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

Több mint ötmillió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában
2019-ben 5,157 millió nyugdíjas személy volt Romániában, 50 ezerrel kevesebb, mint 2018-ban, az átlagnyugdíj értéke pedig 1292
lej volt, azaz 10,2%-kal több, mint az előző évben, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) hétfőn közzétett adatai.
Országos átlagban 10 munkaviszonyban levő személyre 9 nyugdíjas jutott. Ez területenként változik: Bukarestben például 5
nyugdíjas jutott 10 munkavállalóra, Teleorman megyében 16 nyugdíjas, Giurgiu megyében 15, Botoşani és Vaslui megyében
egyenként 14…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A román himnusszal űzné el a vírust a belügyminiszter
Különös módon bírná otthonmaradásra a román állampolgárokat hétvégente a belügyminisztérium: Marcel Vela belügyminiszter
szombati rendelete szerint szombaton és vasárnap 17 és 21 órakor a román himnusz szól a hatósági gépkocsikból. A Deșteaptă-te
române első három szakaszát a rendőrség és csendőrség mellett a határőrség is lejátssza…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Lázmérés után ismét átengedik az ingázókat a magyar–román határon
Vasárnap délután úgy tűnt, hogy – a pénteki rövidzárlatot követően – a szükséges iratok birtokában újra zökkenőmentesen
közlekedhetnek a magyar–román határ egyik oldalán élő, de a másikban dolgozó polgárok. De a lázukat megmérik. Bár pénteken
reggel néhány órára a hírek szerint újra bezárt a román–magyar határ az ingázók előtt, a déli órákra megoldódott a helyzet, és
vasárnap délután úgy tűnt, hogy zökkenőmentesen közlekedhetnek a határ két oldala között az egyik országban élő, de a másikban
dolgozó polgárok. Ehhez a két állam hatóságai által kiállított személyi igazolványt, lakcímkártyát, illetve egy munkáltatói igazolást
kell felmutatniuk, ugyanakkor vasárnapi információk szerint a határ mindkét oldalán megmérik az átkelők lázát…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Vizsgafelkészítő videósorozat indul a nyolcadikosoknak az Erdély TV-ben
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére SuliTV8 címmel hétfőtől
vizsgafelkészítő videósorozat indul nyolcadik osztályosoknak az Erdélyi Magyar Televízióban – derül ki az RMPSZ
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből. Három tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom,
matematika) 10-10 darab, egyenként 25 perces videót készítettek a Hargita Stúdió munkatársai, melyben szakmai együttműködő
partnerek voltak Hargita és Kovászna Megye Tanfelügyelősége és a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Így próbálnak alkalmazkodni a pedagógusok a távoktatáshoz
Kihívás elé állította a koronavírus veszélye miatt elrendelt kényszervakáció a pedagógustársadalmat, amely lehetőségei szerint
igyekszik online megszervezni az oktatási tevékenységeit. Az elmúlt három hét tapasztalatairól és az átállásról kérdeztünk erdélyi
iskolaigazgatókat és pedagógusokat, hogy közelebbi képet kapjunk arról, ahogyan Romániában jelenleg zajlik a tanítás. Tamás
Levente, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója a Maszol érdeklődésére elmondta: két-három napja
volt az online tevékenységek megtervezésére a félbeszakított tanítási hét folyamán. A tanárok próbálkoztak, felhasználták a korábbi
tapasztalataikat, ám hamar kiderült, hogy ezt több szempontból is egységesíteni kell. „Nem szerettük volna azt, hogy a diákok
szétszórva, különböző napszakokban kapjanak feladatot. Ezért órarend elkészítése vált szükségessé iskolai szinten…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Interjú: Mentalitásváltással fékezhető lenne a szórványosodás
A kommunista időszakban elkobzott ingatlanjait peres úton visszaszerző dési református egyházközség lelkipásztora, Szilágyi
Róbert gyülekezetével templomot és egyházi épületeket újít fel, a járványhelyzet előtt sok közösségi programot szervezett. A
református lelkésztől megtudtuk, bár egyre kevesebb a magyar a Kolozs megyei városkában, igyekeznek megmenteni a dési magyar
oktatást. […] Tény, hogy mind a református, mind a római katolikus egyház visszaigényelte, illetve visszaperelte ingatlanjait, mert
szép szóval nem adták. Ez sokaknak nem tetszik. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy egykori ingatlanjainkat lelakva,
romos állapotban adták vissza…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A munka nélkül maradt dolgozók fizetésének 80%-át téríti az állam
Igor Matovič (OľaNO) miniszterelnök vasárnap délelőtt bemutatta a kormány azon hét javaslatát, amellyel a dolgozók tömeges
elbocsátását szeretnék meggátolni. Az „Elsősegély” névre keresztelt csomag hét pontja: Azon cégek alkalmazottainak, amelyeknek
kötelezően be kellett zárniuk a koronavírus-járvány miatt, az állam a fizetésük 80%-át téríti. A csökkent bevétel mértékének
megfelelő támogatáshoz jutnak a magánvállalkozók és a cégek alkalmazottai:…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Magyarországra ettől a héttől már levelet sem küldhetünk
A Szlovák Posta honlapján tájékoztatja ügyfeleit, hogy a munkaerőhiány és a légi szállítás korlátozottsága miatt kibővítették azon
országok listáját, ahová a postai küldemények továbbra már nem szállíthatók. Felfüggesztik a küldemények fogadását és szállítását
olyan országokból, illetve országokba, ahová a postai küldemények már nem kézbesíthetők. Ahova és ahonnan még fogadhatók
levél, illetve csomagküldemények: Csehország, Észtország, Finnország, Kanada, Litvánia, Lettország, Ukrajna, Németország,
Ausztria, Szlovénia, Fehéroroszország és az Amerikai Egyesült Államok. A többi európai uniós országba (unión kívüli országba
sem), köztük Magyarországra sem lehet küldeni már levelet, csomagot és viszont: onnan sem érkeznek postai küldemények…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Csak a pedagógusok 4,5 százaléka érzi úgy, hogy kellő megbecsülést kap
A szlovákiai pedagógusok mindössze 4,5 százaléka érzi úgy, hogy a tanári munkát kellő társadalmi megbecsülés övezi, az
igazgatóknak pedig csupán a 2,1 százaléka vélekedik így – derült ki az OECD TALIS 2018 elnevezésű felméréséből. A Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai közül Szlovákia az utolsó ebben a tekintetben, és így volt ez 2013-ban
is. Az OECD többi országában 26 és 37 százalék közötti eredmények születtek. Pozitív elmozdulás 2013-hoz képest, hogy már több
tanár válaszolta azt: ismét ezt a pályát választaná, és ennek a hivatásnak több az előnye, mint a hátránya. Ezzel együtt értelemszerűen
kevesebb tanár választotta azt a válaszlehetőséget: „már bánom, hogy tanár lettem”. A felmérés azt is kimutatta, hogy a vidéki
pedagógusok elégedettebbek. A felmérés végzése idején a pedagógusok majdnem 18 százaléka, az igazgatóknak pedig a 22,6
százaléka volt elégedett a fizetésével, az OECD-átlag 39,4, illetve 46,5 százalék…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Osztályzatok helyett szóbeli értékelést kaphatnak a tanév végén a gyerekek
Mivel kevés a jegyük, osztályzat helyett ezért most először szóbeli értékelést kaphatnak a tanév végén a gyerekek - mondta Branislav
Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter. A miniszter szerint ezt a módszert főleg az alapiskola alsóbb évfolyamaiban kellene
alkalmazni. Viktor Križo, a Szlovák Pedagóguskamara (SKU) tagja azonban azt mondta, a tanítók körében nem éppen népszerű ez
a megoldás. „A szülők egy része szívesen venné a szóbeli értékelést. Remélem, az iskolák meg tudnak birkózni vele" - mondta a
miniszter. A klasszikus év végi osztályzástól a miniszter szerint azért kell most eltekinteni, mert kevés érdemjegyük van az
iskolásoknak. „Úgy vélem, a tanárok többsége összegyűjti valahogy az osztályokat, néhány jegyet kaptak már a tanulók februárban
és márciusban" - mondta Križo a TASR-nek…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Otthoni Vetélkedő
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás március 27-én megrendezte
a Balogvölgyi II. Rákóczi Ferenc vetélkedőt. A résztvevők mindegyike a saját otthonában alkotott. Az internet segítségével tudták
megvalósítani a vetélkedőt, melynek az volt a célja, hogy a bekapcsolódó gyerekek megismerkedjenek II. Rákóczi Ferenc
életével…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Nyolc éve húzódik a krasznahorkai vár felújítása
Nyolc év telt el azóta, hogy tűzvész áldozatául esett a krasznahorkai vár. A kulturális műemlék felújítása azóta is húzódik, a
rekonstrukció határidejét többször kitolták. A jelenlegi állás szerint 2023-ra szól az ígéret, hogy befejeződnek a munkálatok. A vár
felújításának jelenlegi állásáról, valamint a tervezett lépésekről nemrég tájékoztattak a kulturális tárca és a Szlovák Nemzeti
Múzeum képviselői. Mint elhangzott, a vár történetének legszélesebb körű felújítása során nemcsak kijavítják a tűzvész során
keletkezett károkat, hanem egyúttal az 1956 és 1989 között végzett szakszerűtlen beavatkozások okozta károkat is helyreállítják…”
Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Tiltólistára került a pozsonyligetfalui tömegmészárlásról szóló cikk a Facebookon
A Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság nemrég közösségi oldalán értesített arról, hogy a ligetfalui mészárlásokról
beszámoló írásuk miatt tiltólistára kerültek a közösségi hálón. Az esetről Dunajszky Géza közírót, és a Pozsonyligetfalui Emlékműelőkészítő Társaság elnökét kérdeztük. […] A mai események tükrében is érzékelhető, hogy a szlovák fél még nem nőtt fel erre a
feladatra, még mindig képtelen higgadtan szembenézni az elkövetett bűnök súlyával. Példát vehetnének a cseh történészektől és az
egyszerű emberektől, akik közül ezt már többen megtették. Egy éve olvastam egy felmérést, ahol a csehek 54 százaléka elítélte
Edvard Beneš és kormányának háború utáni vad megtorló intézkedéseit, kezdve az országból való kitoloncolásoktól egészen a
Csehszlovák Hadsereg által szervezett és végrehajtott pogromokig. Ideje lenne annak is, hogy ezekről a cseh, a szlovák és a
nemzetiségi iskolák diákjai a tankönyvekből is értesüljenek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Interjú: Filip Mónika (SaS) oktatásügyi államtitkár
Októberben került az SaS célkeresztjébe magyar nemzetiségű önkormányzati és államigazgatási szakértőként. A parlamenti
választásokon az SaS listáján a 15. legtöbb karikát szerezte, majd az oktatásügyi tárca államtitkári posztjára kapott felkérést. A
Körkép.sk az új Matovič-kormány egyetlen magyar nemzetiségű tagjával, Filip Mónikával beszélgetett. […] Három területem lesz.
Az egyik a nemzetiségi iskolaügy, a másik az inkluzív oktatás, a harmadik pedig a regionális iskolaügy finanszírozásának a
megváltoztatása. Három célom is van. Az egyik a finanszírozás, mely nagyon fontos a regionális iskolaügy számára, és érinti a
nemzetiségi oktatást is. A megvalósítása nem lesz egyszerű, mert sok függ a Belügyminisztériumtól és hogy lesz-e rá politikai
akarat. De én igyekszem majd képviselni ezt az agendát…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Fizetetlen szabadságon lesz a kárpátaljai gyári munkások nagyrésze
Értesüléseink szerint a legtöbb cég – belföldi és külföldi egyaránt – a jövő hét folyamán zár be ideiglenesen, ám nem akármilyen
áron: a munkások fizetetlen szabadságként töltik otthon a karantént…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Három és fél évi börtön a KMKSZ-székház felgyújtásáért
Három és fél évi letöltendő szabadságvesztésre ítélte a krakkói bíróság a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári
székházának 2018-as felgyújtási kísérlete kapcsán elindított per fővádlottját, Michal P.-t, büntetéseket szabtak ki két cinkosára is.
Az ítélet nem jogerős, a sajtó még nem számolt be a felek esetleges fellebbezési szándékáról. A bíróság terrorcselekménynek
minősítette a tettet. A vádirat szerint a Falanga nevű neonáci szervezethez, valamint a Változás (Zmiana) nevű, parlamenten kívüli
oroszbarát lengyel törpepárthoz közelálló Michal P. azzal bízta meg a másik két gyanúsítottat, Adrian M.-t és Tomasz Sz.-t, hogy
gyújtsák fel a KMKSZ ungvári épületét. Az eset 2018. február 4-én történt, a férfiak Molotov-koktélt dobtak be a KMKSZ-székház
egyik ablakán…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Néma koszorúzás II. Rákóczi Ferenc lovas szobránál
A múlt év decemberében felavatott magasztos lovas szobornál koszorúzással és néma főhajtással méltatta az erdélyi fejedelem
születésének évfordulóját dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora és elnöke…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Vučić: Gondolkozunk azon, hogy minden nagykorú polgár 100 euró segélyt kapjon
„Ez összesen sok pénz, körülbelül 520 millió euró. Minden nagykorú állampolgárnak, dolgozónak, munkanélkülinek, nyugdíjasnak,
mindenkinek egyszeri juttatásként” – mondta az államfő. Szerb elnök emellett gazdasági segélycsomagot ígért a mikro- és
kisvállalkozóknak. Mint közölte, mindenki háromhavi minimálbért kap az államtól, hogy ne menjen csődbe a cége. Az elkövetkező
3-4 napban döntenek a 24 órás kijárási tilalom bevezetéséről, közölte Vučić…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Sikeres a távoktatás Kishegyes községben
Kishegyesen és Bácsfeketehegyen is néhány nap alatt belejöttek a távoktatásba a diákok és a tanárok is. Szélsőséges esetektől
eltekintve a rendszer jól működik. Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola igazgatója arról számolt be
lapunknak, hogy kezdetben igencsak tartottak a távoktatástól.– Számos lehetőség közül nehéz volt kiválasztani a legmegfelelőbbet.
Így a tanárok a Vibertől kezdve a Messengerig mindent kipróbáltak. A minisztérium különféle platformokat ajánlott fel, amiket mi
magunk sem tudtunk kezelni, mert akkor hallottunk róla először…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Vajdaság már nem az ország éléskamrája?
Január végén röppent fel a hír, hogy Szerbia 30 ezer tonna jó minőségű búzát importál Magyarországról arra hivatkozva, hogy a
hazai termés nagy része nem felel meg a feldolgozóipar elvárásainak. A sajtó értesülései szerint a kormány a malmok és az
édességgyártók kérésére engedélyezte a kenyérgabona vámmentes behozatalát. Annak próbáltunk utánajárni, hogy valóban rossz
minőségű-e a vajdasági gazdák búzája, és hogyan érintette őket ez a hír az importról. […] Zlatiboron január végén tartották meg a
szerbiai agrármérnökök és földművesek sorrendben 54. szaktanácskozását, valamint a mezőgépészek téli szimpóziumát. A két
egymáshoz kapcsolódó rendezvényre több mint 1300 résztvevő érkezett az ismert üdülőközpontba. Sándor József a felsőhegyi
szövetkezet igazgatójaként már húsz alkalommal részt vett a zlatibori tanácskozáson. Megkértük, ossza meg lapunk olvasóival,
melyek voltak azok a témák, amelyek az idei szaktanácskozáson felkeltették az érdeklődését…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Péntektől online előadások a Kosztolányi Színházban!
Március 27-e, a színházi világnap alkalmából a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház elérhetővé teszi előadásait az online térben.
Minden előadás 20 órakor kezdődik, és az utána következő 52 órában tekinthető meg az interneten…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Augsburgban is bemutatták Ferkó Zoltán Kóbor című filmjét
Ferkó Zoltán Kóbor című dokumentumfilmje 2019 óta járja a Kárpát-medencét és az egész világot. Eddig több, mint harminc helyen
mutatták be határon innen és túl. A sikert jól illusztrálja, hogy az alkotást már két amerikai filmfesztiválon is levetítették. Február
2-án az augsburgi Magyar Katolikus Misszió hívei is bepillantást kaphattak a dél-erdélyi falu szórványmagyarságának múltjába és
jelenébe…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Online munka, otthonlét Amerikában
A koronavírus- járványra időben reagálva, a New York-i Amerikai Magyar Könyvtár működését március közepe óta online
koordináljuk. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk új honlapuk felállításán (hungarianlibrary.org), modernizált oldalunkat –
reagálva a mostani helyzetre – új tartalmakkal is frissítettük. Hasznos magyar nyelvű irodalmi, kulturális felületeket ajánlunk, hogy
segítsük az otthonlét alatti tartalmas szórakozást, kikapcsolódást. Összeállítottunk tehát egy listát, hol lehet online történelmi
képanyagokat nézni (Fortepan), virtuális kiállításokon részt venni, ingyen könyveket olvasni (MEK, DIA, Szaktárs),
hangoskönyveket, irodalmi adaptációkat és klasszikus filmeket nézni magyarul (Nemzeti Filmintézet, MTVA Archívum). Magyar
nyelvtanfolyamaink online folytatódnak…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

A svédországi magyar diaszpóra legfőbb fóruma
A 2020. március 7-én, szombaton a Stockholmi Magyar Házban lezajlott SMOSZ közgyűlést a svédországi magyar egyesületek
képviselői és a SMOSZ tisztségviselői mellett dr. Müller Adrien, Magyarország stockholmi nagykövete, valamint Dr. Kaszás
Veronika helyettes konzul is megtisztelte a jelenlétével. A svédországi magyar diaszpóra-közösséget a SMOSZ fogja közre
ernyőszervezetként, melynek elnöke: Bihari Szabolcs. Ez alá tartozik a Svédországot behálózó mintegy 35 egyesület, egylet, klub
és egyéb szervezet…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

