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Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, áprilisi száma, illetve az MTA vezetőjelöltjeinek szakmai elképzelései…” Forrás:
Mersz.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Meglebegtette a közalkalmazotti bérek csökkentését a pénzügyminiszter
Florin Cîţu pénzügyminiszter egy interjúban értésre adta: szükségesnek látja a közalkalmazotti bérek lefaragását a koronavírus
okozta válság átvészeléséhez. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a magánvéleménye, a döntés a kormányé. Florin Cîţu a HotNews
portálnak adott szerdán online-interjút. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e a közalkalmazotti bérek csökkentése, ahogyan a 2010es gazdasági válság idején is történt, a pénzügyminiszter azt mondta: szerinte a teherviselésből mindenkinek ki kellene vennie a
részét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Bajban a költségvetés: csökkenő bevételek, megugró kiadások, elszabaduló hiány
A vállalatok leállása és a járványügyi korlátozások miatt személyi jövedelmadóból, áfából, jövedéki adóból és profitadóból is
kevesebb fog befolyni az államkasszába. 9,8 százalékkal nőttek a költségvetési bevételek az év első két hónapjában a tavalyi év
azonos időszakához képest. A jó hír ezzel véget is ér, az államháztartás kiadásai ugyanis lényegesen nagyobb mértékben, 14,8
százalékkal emelkedtek, ezért aztán az folyó költségvetési hiány már február végén 60 százalékkal nagyobb volt a tavalyinál. Jelen
pillanatban közel félmillió munkavállaló van kényszerszabadságon, a teljes hazai munkaerő állomány hozzávetőleg 10 százaléka…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Bárki kérheti a hiteltörlesztés felfüggesztését
Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány a banki hiteltörlesztések felfüggesztéséről szóló sürgősségi rendeletet. A kormányülést
követően Florin Cîţu pénzügyminiszter rámutatott, természetes és jogi személyek egyaránt kérelmezhetik a hiteltörlesztés
felfüggesztését, egytől kilenc hónapig terjedő időszakra, de legfeljebb 2020. december 31-éig…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Orvosi felszerelések gyártására készül átállni az autóipar
Orvosi felszereléseket készül gyártani a román autóipar – jelentette be Virgil Popescu gazdasági miniszter csütörtökön. A gazdasági
miniszter közölte: az autóipar – partnerei révén – rendelkezik megfelelő eszköztárral ahhoz, hogy orvosi felszereléseket és
segédeszközöket (védőmaszkokat, védőruházat stb.) állítson elő. „Az autóipar ugyanakkor kész lélegeztető gépeket kifejleszteni a
koronavírussal fertőzött betegek számára” – tette hozzá Virgil Popescu…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Vizsgálják a hatóságok a román–magyar határnál tapasztalható gyalogos átkelést
A bukaresti hatóságok vizsgálatot indítottak a román–magyar határnál azt követően, hogy megnőtt azon személyek száma, akik
gyalogosan lépik át a határt – jelentette be szerdán Marcel Vela román belügyminiszter. Marcel Vela közölte, hogy a hatóságok
keresik annak a módját, hogy autókat küldjenek azok elé, akik gyalog kelnek át a határon, és hatósági járművekben fogják őket
továbbszállítani hazáig…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

A marosvásárhelyi rektor a minisztertől is zöld utat kapott
Monica Anisie oktatási miniszter már március 11-én, a március 23-ra kitűzött határidő előtt jóváhagyta, hogy prof. dr. Leonard
Azamfirei vezesse egy újabb, immár harmadik mandátum idejére a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetemet. Kinevezése után a rektor három jelöltet kért a magyar tagozat képviselőitől a „legalább
egy” magyar nemzetiségű rektor helyettesi állás betöltésére, amit a közoktatási törvény előír…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk
>

Elhalasztották a rektorválasztást a Nagyváradi Egyetemen
A hét elején gyűlést tartott a Nagyváradi Egyetem, a szenátusi tagok videokonferencián keresztül értekeztek egymással. Az egyik
napirendi pont éppen a Nagyváradi Egyetem következő rektorának a megválasztására vonatkozott, melyet eredetileg április 21-én
kellett volna megtartani, de a koronavírus-járvány okozta helyzetre való tekintettel egy későbbi időpontra halasztották, illetve a
bizonytalanság miatt megszakították a választási folyamatot. Jelenleg – Constantin Bungău lemondásától számítva – Gabriel Bendea
rektorhelyettes vezeti az állami felsőoktatási intézményt, aki március 1. óta a hitelutalványozói feladatot is ellátja is. Mint lapunk is
beszámolt róla, Constantin Bungău az egyetlen pályázó a rektori tisztségére, aki a Nagyváradi Egyetem mérnöki karának az oktatója
1990 óta…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Interjú: SZNT, eddig az aláírások egynegyede gyűlt össze
Mintegy negyven nap áll még rendelkezésre a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért
nevű európai polgári kezdeményezés aláírására május 7-ig. A szükséges egymillió aláírásnak eddig kevesebb mint egynegyede gyűlt
össze. Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével beszélgettünk…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk >

Interjú: Soós Zoltánnal, a Maros Megyei Múzeum igazgatójával
A napokban befejezték a marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonájának a felújítását. Ez adott alkalmat arra, hogy Soós Zoltánnal, a
Maros Megyei Múzeum igazgatójával a zárt ajtók mögötti restaurálásról, a múzeum munkatársainak kevésbé látható
tevékenységéről beszéljünk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Új óvoda épül Nagyváradon
Bár úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot megbénítja hétköznapjainkat, a Nagyvárad Belvárosi
Baptista Gyülekezetnél nem állt le a munka: a gyerekek számára különálló óvodaépület készül, amelynek alapját már le is öntötték.
A Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezet keretein belül a 1989-es forradalom után alakult meg az óvoda, azóta folyamatosan
működik, azonban eddig nem rendelkezett önálló székhellyel – tudtuk meg Budai Lajos Dániel lelkipásztortól. Az óvodába jelenleg
41–42 gyerek jár…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Molnár Tibor, aki négy évtizeden át volt a kolozsvári színház kellékese
Életének hatvannegyedik évében elhunyt Molnár Tibor (Tibike), aki tizenhét éves kora óta, negyvennégy éven át, egészen 2017-es
nyugdíjba vonulásáig volt a Kolozsvári Állami Magyar Színház munkatársa, előbb színpadi munkásként, majd kellékesként, de több
előadásban is láthatta őt a közönség…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Katonai fegyelem léphet életbe Szlovákiában?
Igor Matovič miniszterelnök bejelentette, néhány hétre rendkívüli helyzet, úgynevezett blackout léphet érvénybe. Egy ilyen átmeneti
intézkedés a kormányfő véleménye szerint lehetővé tenné, hogy a gazdaság a lehető legrövidebb időn belül újrainduljon, ellenkező
esetben nagyon sokáig elhúzódhat a válság. A miniszterelnök szerint egészségügyi szempontból sikerülne térdre kényszeríteni a
vírust. Hozzátette: ahhoz, hogy a vírus terjedését minimálisra csökkentsék, és így életeket menthessenek meg, a karanténnak nagyon
sokáig el kell húzódnia. Ezáltal azonban megfojtják a gazdaságot. […]A munkáltatók szlovákiai szövetségének (AZZZ SZK)
állásfoglalása szerint egy ilyen leállás a vállalkozói környezet összeomlásához vezetne. A szövetség szerint a blackout-nak csak
akkor lenne értelme, ha Európa minden országában bevezetnék…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

A hadsereg a magyar romák között is végez majd koronavírus teszteket
A kormány akcióterve szerint a roma telepeken a hadsereg orvosai fogják végezni a vírusteszteket. Egyelőre 33, köztük magyarok
lakta településen végzik majd a vizsgálatokat. Közös sajtótájékoztatót tartott Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök, Andrea
Bučková újonnan kinevezett romaügyi kormánybiztos, Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter és Peter Pollák EP-képviselő
(OĽaNO)…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Az Összefogás az új oktatási államtitkárral tárgyalt
A Magyar Közösségi Összefogás küldöttsége szerdán Filip Mónikával, az oktatási minisztérium államtitkárával tárgyalt. Mózes
Szabolcsot, a mozgalom elnökét is kérdeztük a felmerült témákról. A mozgalom képviselői javasolták, hogy a közoktatási
törvényben definiálják a nemzetiségi oktatás fogalmát, amiből több jog és lehetőség is származtatható lenne. Mint ismeretes, a Híd
a választási ciklus végéhez közeledve beterjesztette az erre irányuló törvénymódosító javaslatát, azonban sem az SNS, sem pedig

az ellenzéki pártok, így az SaS sem támogatta a javaslatot. Mózes szerint régi alapprobléma, hogy az oktatási törvények nem
definiálják a nemzetiségi oktatást…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Betlérbe szállítják Andrássy Franciska halottas díszhintóját
A krasznahorkai várban darabjaira szedik és a betléri kastélyba szállítják Andrássy Franciska grófné halottas díszhintóját. A hintót
a várban található további műtárgyak nagy részével együtt azért kell eltávolítani, nehogy megrongálódjanak a tűzvész áldozatául
esett műemlék felújítása során…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Minden készen áll a kompkikötő építéséhez Neszmélyen
A magyarországi Neszmélyt és Dunaradványt 2021 második felére rendszeres kompjárat fogja összekötni. Lassan minden előfeltétel
teljesül a kikötők megépítéséhez. A kompjárat a remények szerint erősíteni fogja a szlovák és a magyar part kapcsolatát, amelyeket
több családnál rokoni szálak is összetartanak. Janovics István szerint sok lehetőséget rejt a neszmélyi borászatok, illetve a borvidék
és a pati termálfürdő szolgáltatásainak esetleges összekötése. A vízi- és horgászturizmus erősödésében, valamint a Gerecse hegység
belsejéből a faluba vezető túraútvonal népszerűsítésében is számítanak a komp hatására. Komárom és Esztergom között ez lesz az
egyetlen olyan rendszeres átkelőhely, ahol egész évben gépkocsikkal is át lehet jutni a folyamon. Karva és Lábatlan között ugyan
már több éve működik egy komp, ez azonban csak személyi közlekedést jelent áprilistól novemberig…” Forrás: Ujszo.com: teljes
cikk >

Gyászhír: Búcsú Pokorný Lajos festőművésztől
Hosszan tartó betegség után életének nyolcvannyolcadik esztendejében, március 27-én elhunyt Pokorný Lajos Ipolyságon élő
festőművész. Alkotásai Felvidék-szerte megtalálhatóak magángyűjtemények részeként, ugyanakkor más országokba is eljutottak.
Amíg egészségi állapota engedte, szerves részese volt az ipolysági kulturális és közéletnek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
A parlament jóváhagyta a válságkezelő törvényt: mi várható?
A törvényjavaslat az adó-, vám- és polgári törvénykönyvek, a munkajogi kódex, az adminisztratív szabálysértés, a foglalkoztatási
törvény, a bankokat és működésüket szabályzó törvény, az etil-, konyak és gyümölcsös alkoholgyártás állami szabályozását és
mennyiségét meghatározó jogszabályok módosításait írja elő. A határozatot 312 képviselő „igen” szavazatával fogadták el. […]
Ugyanakkor azok a bérlők, akik karantén miatt nem használják az ingatlant vagy egyéb más tulajdont, mentesülnek a bérleti díj
befizetése alól. Javasolják továbbá, hogy 2017-ig felvett fogyasztási hiteleket ideiglenesen mentesítsék a bírságok és büntetések
kiszabása alól, valamint megtiltják a bankoknak a hitelszerződések kamatlábainak emelését…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Elfogadta a földpiac megnyitásáról szóló törvényt a parlament
Éjszakába nyúló, többórás ülésezés után az ukrán parlament keddre virradóra megszavazta végleges olvasatban a termőföld piacának
megnyitásáról szóló törvényt. A termőföld adás-vételére jelenleg érvényben lévő moratórium eltörlése a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) egyik fő feltétele volt ahhoz, hogy folytassa Ukrajna hitelezését…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Videó: Dmitro Kuleba: A nemzeti kisebbségek nem jelentenek fenyegetést, hanem gazdagodásunkat szolgálják
“Úgy gondolom, hogy nekünk, ukránoknak büszkéknek kell lennünk a területünkön élő nemzetiségi kisebbségekre, amelyek a
kultúránk és identitásunk részét képezik” – nyilatkozta Dmitro Kuleba külügyminiszter hétfőn a Jevropejszka Pravda hírportálnak
adott interjújában. Az ukrán diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell változtatnia a filozófiáját, mert, ahogy
fogalmazott: a nemzetiségi kisebbségek, nem fenyegetést jelentenek Ukrajna számára, hanem a gazdagodását szolgálják…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Megújult a nagybégányi református templom tetőszerkezete
Nagybégány középkori eredetű, a XIV. század második feléből származó templomának helyreállítása a tetőzet és a toronysisak
megújításával kezdődött 2019 nyarán magyarországi támogatással a Rómer Flóris-terv keretében, a Teleki László Alapítvány
lebonyolításában. A fedélszék egyes elemei a beázások miatt gombafertőzöttek, illetve korhadtak voltak, ami a fedélszék műszaki
megújítását is megkövetelte. A templom új héjazata hornyolt hódfarkú új cseréppel készült, kettős fedésben…” Forrás: Karpat.ua:
teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
5,1 milliárd euró értékű gazdaságélénkítő programot dolgozott ki a szerb kormány
A koronavírus-járvány miatt a gazdaságban keletkező kár enyhítésére a szerb kormány 5,1 milliárd euró, vagyis mintegy 608
milliárd dinár értékű gazdaságélénkítő programot dolgozott ki. Ennek részleteit ismertette kedden délután Aleksandar Vučić szerb
elnök távollétében Siniša Mali pénzügyminiszter. Mali elmondása szerint a cél a foglalkoztatottság szintjének megőrzése és a válság
által leginkább érintettek megsegítése, ezek pedig a vállalkozók, a mikro- és kisvállalatok…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

A leendő törlesztő részlet összege a leállás alatti kamattal lesz magasabb
A szerbiai bankok és lízingszolgáltatók kötelesek voltak felkínálni adósaiknak a kötelezettségek visszafizetésének megállítását,
vagyis az ún. moratóriumot. A Szerb Nemzeti Bank elfogadta az előírásokat is a hitelek három hónapos törlesztésének halasztásával
kapcsolatban, mégpedig a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében a rendkívüli állapot miatti lehetséges kockázatok közepette. […]
a polgároknak nem kell semmit tenniük, mert a megállítás automatikusan aktiválódik…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Harminc éves a VMDK, Interjú: Ágoston Andrással a VMDK alapító elnökével
Harminc évvel ezelőtt alakult meg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK). Megalakítását 1989. december 18án a vajdasági magyar értelmiségiek egy csoportja kezdeményezte Ágoston András vezetésével. Ez volt Szerbiában a második
pluralista politikai kezdeményezés. […] „Talpra álltunk, megmaradunk!” Ez hangzott el 30 évvel ez előtt, akkor, amikor Doroszlón
megalakult a történelmi VMDK. Erről beszélt Pásztor István, a VMSZ elnöke is, idén, március 15-én. […] A történelmi VMDK
megalakulásának idején két nagyon ellentétes tendencia között kellett megtalálnunk a középutat. Ez sikerült is. Arról van szó, hogy
akkor a háború már megkezdődött. Akkor még azt hittük, hogy nem fog sokáig tartani…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes
cikk 2 >

Online karantén színház: a közönség szavazta alapján
A Szabadkai Népszínház magyar és szerb társulata a kijárási tilalom ideje alatt online produkciókkal szórakoztatja a közönségét.
Korábbi előadásaik felvételeit adják le a világhálón. Hogy pontosan milyen darabok legyenek láthatóak, azt a közönség szavazta
meg a színház felhívására. Körmöci Petronella, a Magyar Társulat vezetője mondja el kérdésünkre, hogy mi motiválta őket, amikor
az online előadásokról döntöttek…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA/ŐRVIDÉK
Raab: fontos partnerek a népcsoportok
Továbbra is fontos célnak tekinti a kormány a népcsoportok helyzetének rendezését – ez derül ki Susanne Raab kancelláriaminiszter
válaszából, amit Christian Drobits parlamenti képviselő írásbeli kérdéseire adott. A pénzügyi támogatásokat illetően a költségvetés
parlamenti vitája teremthet világos helyzetet. […] A kisebbségi iskolaügy tekintetében Susanne Raab megjegyezte: az állami és
tartományi iskolarendszereken kívül is széles körben érhetőek el iskolai és iskolán kívüli oktatási lehetőségek a népcsoportok tagjai
számára…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Online tanulnak a Bunte Schule kisdiákjai is
A koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés egyik legelsőként alkalmazott lépése Ausztriában is az iskolák bezárása volt. A
Bécs 18. kerületi „Bunte Schule“ általános iskola magyar-német kétnyelvű első osztályában is sikeresen átálltak a pedagógusok a
digitális oktatásra. Az elmúlt két hétben szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a Bunte Schule-ban is jól működik a
digitális oktatás, hiszen a pedagógusok már előre jól felkészültek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Piacbezárások: mi lesz az őstermelőkkel?
Az eszéki Piac Vállalat felügyelete alá tartozó hat piacon a saját termelésű portékájuk árusításából mintegy 700 család él. A március
22-én a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott határozat bezáratta az összes piacot Horvátországban, köztük az

eszékieket is, így 700 család megélhetése került veszélybe. Számos internetes platform indult el az online eladás érdekében, a
termelők a közösségi hálókon is kínálják termékeiket…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Nyolc ország közösen kérte a lipicailó-tenyésztés felvételét a világörökségi listára
Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Szlovákia és Románia közösen kérte a
lipicai lovak tenyésztésének felvételét az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. A végleges döntést a listára vételről az
UNESCO Világörökség Bizottsága éves kongresszusán, 2021 decemberében hozza meg – közölte a szlovén kormány, amely a nyolc
ország nevében a múlt héten nyújtotta be a pályázatot az UNESCO párizsi titkárságán. A lipicai lovak hagyományos tenyésztése
Baranyában, Szlavóniában és Szerémségben része a horvát kulturális örökségnek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Megnyitják a Hodos–Bajánsenye és a Čepinci–Kétvölgy határátkelőket is
Helyi kezdeményezésre Szlovénia és Magyarország külügyminiszterei kedden megállapodtak abban, megnyitják a Hodos–
Bajánsenye és a Čepinci–Kétvölgy határátkelőket is. Ezzel különösen a goricskói és a rábavidéki polgárok életét teszik
könnyebbé…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Muravidéki magyar értékek nyomában
A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe számos magyar értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített
örökséggel, gasztronómiai különlegességgel rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ennek okán a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa – élve a 2015-ös törvénymódosítás biztosította
lehetőséggel – a MÁÉRT-en résztvevő külhoni szervezetként 2015. december 7-ei rendkívüli ülésén létrehozta a Muravidéki
Magyar Értéktárat és a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottságot. A Muravidéki Magyar Értéktár létrehozását követően 2016
folyamán a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság a következő értékeket vette fel az értékek sorába…” Forrás: Nepujsag.net: teljes
cikk >

A könyvtár folyamatosan frissíti honlapját
A központban (KKK) nem állt meg a munka. – Intézményünkben a helyzethez alkalmazkodás és az átállás után intenzíven
nekiláttunk a honlapjaink frissítésének, átszerkesztésének. Az első jelentősebb változások már elérhetők, a tartalmak folyamatosan
frissülnek. A fordítások bevitele is folyamatos – tudtuk meg Halász Albert igazgatótól. A Könyvtár és Kulturális Központ az
intézkedések feloldásáig a honlapon – www.kl-kl.si – kínál olyan tartalmakat, amelyekkel enyhíthető a válság. Olvasásra ajánlják a
digitális könyveket, folyóiratokat, elektronikus gyűjteményeket, ingyenes digitális tartalmakat a világ kulturális, művészeti és
oktatási intézményeiből…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Márciusi koncert és konferencia a strasbourgi Konzervatóriumban
Nagy örömömre szolgált, hogy a Strasbourgi Magyar Kultúregyesület színeiben és a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszékével
együttműködve egy nagyszabású, kétnapos konferenciát és koncertet szervezhettünk, az egyetemen és a strasbourgi
Konzervatóriumban. A következő pár sorban a március 5-i koncertről szeretnék beszámolni…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes
cikk >

IV. Zsigmond Király Konferencia Manchesterben
A Zsigmond Király Magyar Kulturális Központ és Iskola idén negyedik alkalommal szervezte meg nagyszabású rendezvényét a
Zsigmond Király Konferenciát. Február utolsó hétvégéjét a közös fejlődés jegyében töltöttük együtt az Egyesült Királyság távolabbi
pontjairól érkező diaszpóra közösségek aktív szereplőivel. Érdekes előadásokat hallottunk többek között a következő témakörökben:
közösségszervezés, önkéntes munka, jogi, finanszírozási, vezetéstechnikai, kommunikációs és marketing kérdések…” Forrás:
Korosiprogram.hu: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

