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Érseki audiencián a HMDK vezetői
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A múlt héten Đuro Hranić, a diakovár-eszéki főegyházmegye érseke fogadta a HMDK vezetőit. Az audiencián a horvátországi
magyar katolikusság aktuális helyzetéről és jövőjéről volt szó. A diakovár-eszéki főegyházmegye 2008-ban nyerte el mai formáját,
miután XVI. Benedek pápa rendelete alapján leválasztották róla az addig hozzátartozó, ám már Szerbiában található területeket. Az
így létrejött érsekség alá közel félmillió katolikus hívő került, köztük több ezer magyar is. Az őket érintő ügyekről tárgyalt a múlt
héten a HMDK elnöke, Jankovics Róbert és Pálinkás Krisztián, a szervezet alelnöke. A baráti hangulatú találkozón szó volt a
horvátországi magyar katolikusok által használt templomok jövőbeli felújításáról, illetve a magyar nyelvű vallásgyakorlásról is…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Interjú: Másfél éve főosztályvezetőként a zágrábi oktatási minisztériumban – beszélgetés Csapó Nándorral
Csapó Nándor, a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője hivataluk jelentősebb
projektjeiről beszélt stúdiónkban. Ezek között szerepel a kisebbségek nyelvén készülő tankönyvek kiadása, valamint a nemzeti
kerettanterv megreformálása is. A kisebbségi nyelvek kerettantervének kidolgozása 2015-ben kezdődött. Ez a feladat szakemberek
híján az utóbbi időben leállt, ezért újra kellett indítani. Elmondhatom, hogy mostanra munkánk végéhez értünk – mondta Csapó
Nándor, hozzátéve, elkészült nemzeti kerettantervvel rendelkeznek az olasz, a szerb és a cseh kisebbségi oktatás számára, a szlovák
és a magyar kerettanterveken pedig még dolgoznak. A curriculáris reformmal az oktatás paradigmájának megváltoztatására
törekszünk, az a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a gyakorlati tudás átadására. Inkább afelé mozdítanánk az oktatást,
hogy a diák megtanuljon tanulni…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Tavaly egyetlen ország lépte túl a 3 százalékos deficitet az EU-ban: Románia
Mindössze két uniós tagállamban érte el vagy haladta meg a 3 százalékos küszöböt a GDP-arányos hiány tavaly az Európai Unióban:
Franciaországban kereken 3 százalékra, Romániában pedig 4,3 százalékra rúgott a deficit. Az Eurostat által kiadott statisztika szerint
Romániában az államháztartási hiány a tavalyi év végén 45,467 milliárd lej volt, ami a GDP 4,3 százalékát tette ki. Az előző évben
2,9 százalékra rúgott a deficit (közel 28 milliárd lejes hiány). 2017-ben az akkori kormány 22,64 milliárd lejes, 2016-ban pedig 20
milliárd lejes hiányt halmozott fel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Távmunkában sem állunk túl jól az uniós átlaghoz képest
Tavaly az Európai Unióban a 15 és 64 év közötti foglalkoztatottak körülbelül 5,4 százaléka dolgozott rendszeresen otthonról, a
tagállamok közül Bulgáriában és Romániában a legalacsonyabb a távmunkavállalók aránya, 0,5 százalék, illetve 0,8 százalék –
derül ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Antal Árpád: a kormány felszámolta a kulturális pénzalapot
A kormány minden előzetes egyeztetés nélkül megszüntette az idei országos költségvetésbe előirányzott kulturális pénzalapot,
mondta csütörtökön Antal Árpád. „Ennek nagyon rossz üzenete van, hiszen egyrészt azt jelzi, hogy a kormánynak nem fontos a
kultúra, másrészt év közben megváltoztatják a költségvetés struktúráját, harmadrészt pedig szava hihetetlenné teszi a kormányzó
Nemzeti Liberális Pártot, amely a most felszámolt alap létrehozásáról egyezséget kötött az RMDSZ-szel, de egy újabb ígéretét nem
tartja be” – értékelt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Miniszteri rendelet az online oktatásról: Kötelező online órák
Egyelőre még csak találgatások vannak a tanintézmények újranyitását illetően, ami a rendkívüli helyzet lejártáig semmiképpen sem
történhet meg. Addig is Monica Anisie, az oktatási tárca vezetője az április 22-én kiadott miniszteri rendeletben szabályozza azokat
a lépéseket, amelyeket meg kell tenni az egyetem előtti oktatás online, azaz interneten keresztül történő megszervezésére, illetve a
tevékenység folytatására, ahol már elkezdődött. […] A miniszteri rendeletet közvetlenül a megjelenését követően diszkriminatívnak

minősítette az Országos Diáktanács. Gyermekek százezrei élnek Romániában a létminimum alatt, akiknek az otthonában nincsen
számítógép, nincs lehetőség az internetkapcsolat megteremtésére. Ennek ellenére az oktatásügyi minisztérium rendeletben kötelezi
a diákokat, hogy vegyenek részt az iskolák által szervezett online oktatásban, anélkül, hogy megteremtette volna a törvényes keretet
arra, hogy a diákok és tanárok is beszerezzék a szükséges eszközöket (táblagépek, számítógépek stb.)…” Forrás: E-nepujsag.ro:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

Felmérés: jelentős egyenlőtlenségek a távoktatásban
A koronavírus Erdélyben elnevezésű felmérés legfrissebb eredményei szerint a diákok nagy többsége bekapcsolódott a távoktatásba,
mintegy 9% azok aránya, akik a tavaszi vakációt megelőző periódusról azt nyilatkozták, hogy az iskola nem biztosít semmilyen
megoldást erre. A kutatást az Erdélystatot működtető kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület és a SoDiSo Research
közvélemény-kutató cég készítette, önkéntes alapon. A kutatás célja az volt, hogy feltárja az erdélyi magyar társadalom
viszonyulását a járvány kérdésköréhez. A felmérés 2020. április 1–10. között zajlott, 7450 személy megkérdezésével. Az
adatfelvétel interneten és telefonon történt. Az eredmények a nagyrészt internethasználó, legalább általános iskolai végzettséggel
rendelkező 18–80 éves erdélyi magyar populációra vonatkozó becslésnek tekinthetők…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Tanévlezárásra törekednek az erdélyi magyar egyetemek
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet is új kihívások elé állította a koronavírus
megjelenése és terjedése miatt bevezetett rendkívüli állapot, ám a Krónikának nyilatkozó rektorok szerint a magyar felsőoktatási
intézmények, az oktatók és a hallgatók egyaránt megbirkóznak a feladattal. Hogyan sikerült átállni az online oktatásra, és miként
befolyásolja a tanév lezárását a járványhelyzet? – kérdeztük Dávid Lászlótól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
rektorától. Kifejtette, majdnem teljes egészében meg lehet tartani a kurzusokat, leszámítva a gyakorlati oktatást, hiszen a
Sapientiának jellegzetesen gyakorlati képzései is vannak. Ilyen a mérnökképzés – a mérnökhallgatók száma a hallgatók
összlétszámának felét meghaladja. […] „Amilyen gyorsan érkezett a rendkívüli helyzet, éppen olyan gyorsan tudtunk átállni” –
jelentette ki a Krónika érdeklődésére Pálfi József, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektora. Mint részletezte, az elmúlt
esztendők reformjai ilyen szempontból is hasznosnak és eredményesnek bizonyultak, sok mindent korszerűsítettek az utóbbi időben,
és most azt kellett aktívabb módon gyakorlatba ültetni. A hallgatóknak több platform közvetítésével juttatják el a tananyagot…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Szatmári diákok nyerték a Határtalanul nagydöntőjét
A szatmárnémeti katolikus líceum tízedikesei nyerték a hét végén a Határtalanul középiskolai vetélkedő nagydöntőjét és az azzal
járó, egymillió forint értékű fődíjat. A versenynek, amelyet ezúttal virtuálisan tartottak a járványhelyzet miatt, az identitás- és
kapcsolaterősítés, a közös történelem, kultúra mélyrehatóbb megismerése a célja.A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus
Teológiai Líceum 10. B osztálya osztálya nyerte a csaknem hatszáz anyaországi és külhoni diák részvételével pénteken tartott
Határtalanul középiskolai vetélkedő nagydöntőjét – olvasható a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága programjának
honlapján. […]Az államtitkárság felidézte, hogy 2019 októberében hirdették meg a Határtalanul programhoz kapcsolódó
középiskolai vetélkedőt, amely nemzetpolitikai sikertörténet lett: több mint 75 ezer diák kapcsolódott be az anyaországból és határon
túlról. A döntőbe húsz csapat – 11 külhoni és 9 anyaországi – jutott, így csaknem hatszáz diák méri össze tudását pénteken a
nagydöntőn…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Megoldást követelnek a kézbesítés akadozására az erdélyi magyar lapkiadók és újságíró-szervezetek
A Román Posta vezetősége által elrendelt kényszerszabadság nyomán kialakult kézbesítési nehézségek mihamarabbi
megszüntetésére szólítják az erdélyi magyar lapkiadók és újságíró-szervezetek a román kormányt, továbbá a szállítási és távközlési
minisztériumot. […] a Posta – a koronavírus-járvány továbbterjedésének megakadályozása és leküzdése érdekében hozott hatósági
intézkedések, valamint a lecsökkent munkamennyiség okán – átszervezte tevékenységét, időszakosan felére csökkentve
kézbesítőinek számát, ennek eredményeként pedig a napilapok nem jutnak el olvasóikhoz. Felhívják a figyelmet, hogy ez a helyzet
nem csupán gazdasági kérdésre korlátozódik: alapvető emberi jogot, a tájékozódáshoz való jogot, valamint az anyanyelvhasználat
jogát nem tudják gyakorolni és érvényesíteni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Áll Rimanóczy Kálmán szobra Nagyváradon
Ifjabb Rimanóczy Kálmán egész alakos bronz szobra tegnap (április 24., pénteken – szerk. megj.) került ki a váradiak által csak
Barátok-temploma néven ismert nagyvárad-olaszi katolikus plébániatemplom előtti térre. A város mai arculatának kialakításában
oroszlánrészt vállaló Rimanóczy Kálmán szobrának felállítása a város magyar közösségének régi vágya, de a konkrét megvalósítás
2017 óta került elérhető közelségbe, mióta Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke Ilie Bolojan polgármester tanácsadója lett.
Kezdeményezésére a nagyváradi Szent László téren 2019-ben felállított román püspök szobrokkal párhuzamosan, mintegy a magyar
közösség felé tett gesztusként két magyar vonatkozású szobor elkészítése került szóba, az egyik a most felállított Rimanóczy szobor,

Alexandru Păsat szobrászművész alkotása, A másik szobor pedig Nagyvárad egykori polgármesterének, Rimler Károlynak állít
majd emléket…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Interjú: Dr. Puskás Attila, és Dr. Tamási Zsolttal az online oktatásról
Az online oktatás alapvetően egy krízishelyzet kezelésére született intézkedés, a diákokkal való lehető legjobb kapcsolattartás
érdekében. Mást-mást jelent az oktatásban dolgozók, a diákok és a szülők számára. Sokatmondó, hogy miért nem lehetett kötelező
jelleggel bevezetni Romániában, más országhoz hasonlóan, az online oktatást, amiért itthon ez a tanulási forma alapvetően a diákok
(és szülők) jóindulatú hozzáállásának függvénye. Talán sok szülő most rádöbbent a pedagógus szerepére is, tudatosodott benne a
tanár nélkülözhetetlen szerepe, ezért a jövőben talán pozitívabban értékeli a pedagógustársadalmat. […] Zárógondolatként, a
technika fontos és szükséges, de nem helyettesítheti az embert, és nem adja meg a tanítás és tanulás igazi emberi élményét…”
Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Shakespeare-évfordulót ünnepel az interneten a romániai színházi világ
A virtuális térbe költözött a craiovai Shakespeare Fesztivál, hét évtized Shakespeare-előadásait közvetíti a bukaresti Bulandra
Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészei pedig a világhírű szerző szonettjeit szavalják húsz ország
előadóművészeivel együtt. […]Hasonló módon ünnepel csütörtökön a Kolozsvári Állami Magyar Színház is: a társulat művészeinek
szavalatait sorra teszik közzé az intézmény Facebook-oldalán…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Online esti mesét mondanak hétfőtől szombatig az Ariel Színház színészei
A marosvásárhelyi Ariel Színház színészei hétfőtől szombatig minden este hat órakor esti mesét mondanak a társulat Facebookoldalán. A videók bármikor visszanézhetők. A színház közleménye szerint az április 7-én elkezdett esti mesesorozatnak többezres
nézettsége van. Eddig többek között népmesék és Hervay Gizella Kobak-meséi szerepeltek a repertoáron…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Videóelemzés: Mit ígér a Matovič-kormány a magyaroknak?
Egyenrangú polgárok lehetnek a felvidéki magyarok? Elemeztük a kormányprogramot a Nagyítóban. Úgy tűnik, ismét a pálya
szélére szorultunk a kormányprogram készítésekor, de ez várható volt…” Forrás: Hírek.sk: teljes cikk >

Elmaradt érettségi
Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter tegnap bejelentette, hogy idén elmarad a hagyományos szóbeli érettségi vizsga is. Az
érettségi bizonyítványba a korábbi évfolyamok zárójegyének, valamint az utolsó két tanév féléves érdemjegyeinek átlaga kerül be
az egyes tantárgyak vagy tantárgycsoportok értékeléseként – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón. Azon diákok, akik nem
elégednek meg az így meghatározott érdemjeggyel, azt május 15-ig írásban jelezhetik, s május végén, június elején elkülönítve
videokonferencia, illetve prezentáció formájában tehetnek szóbeli érettségi vizsgát…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A családtagok határátlépését segítő online aláírásgyűjtés kezdődött
Online aláírásgyűjtés kezdődött Szlovákiában a családtagok határon átlépő személyforgalmának engedélyezése érdekében. A
koronavírus-járvány miatti óvintézkedések számos felvidéki magyar családot szakítottak szét. Az egyes családtagok nem léphetik
át az államhatárt, illetve tizennégy napos kötelező karantént von maga után a hazatérésük. Főleg a határ menti térséget érinti ez a
korlátozás, részben ennek is köszönhető, hogy alig két nap alatt több mint 6500-an írták alá a petíciót…” Forrás: Felvidék.ma: teljes
cikk >

Elemzés: Középpontban a magyar kisiskolák
A COMENIUS Pedagógiai Intézet a kisiskolákkal kapcsolatos szakmai felvetések és viták minél átfogóbb és tényszerűbb
megközelítését segítendő dolgozta ki „A felvidéki magyar kisiskolák fenntartásának, működésének és pedagógiai fejlesztésének
vizsgálata” című projektjét. Az egyéves elemző-kutató munka a Magyar Kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai
Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásával valósult meg. A projekt keretében egy kérdőíves felmérés is
készült, melynek célcsoportját a nem teljes szervezettségű, 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskolák (a továbbiakban
„kisiskolák”) képezték; számuk az idei tanévben 92. A kérdőívet 59 kisiskola töltötte ki és küldte vissza. Az alábbiakban a felmérés
legfontosabb eredményeit és tapasztalatait foglaljuk össze. […]Azt az elképzelést, hogy a kisiskolák váljanak egy-egy közeli, teljes

szervezettségű alapiskola kihelyezett tagiskolájává, a megkérdezettek kétharmada (68%) sem pedagógiai, sem gazdasági
szempontból nem tartja előnyös megoldásnak és elutasítja…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Verselő Kárpát-medence: mutatjuk a díjazottakat
A magyar költészet napja alkalmából a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai által életre hívott versenyre több mint négyszázötven
pályamű érkezett be. A díjazottak között számos felvidéki szavaló van. Martin Vivien, a Petőfi Sándor Program Léván tevékenykedő
ösztöndíjasa, a verseny egyik koordinátora a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: az április 11-én éjfélkor lezárult online
versenyre 459 videó érkezett be, a Felvidékről 85 szavaló jelentkezett. A beérkező digitális pályaműveket korosztályonként
háromtagú bírálóbizottság értékelte. A zsűritagokkal kapcsolatban Martin Vivien kifejtette: a kilenc kiváló művészből álló szakmai
zsűri a pályázókhoz hasonlóan a Kárpát-medence különböző régióiból származik. Az online szavalóverseny értékelése sávozás
alapján történt. Minden résztvevő oklevelet kap. A sávozásos minősítés mellett korcsoportonként az első három helyezett a
különdíjasokkal egyetemben jutalomban részesült – tudtuk meg a koordinátortól…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Otthonka – karanténdal a Magyar Állami Operaház felvidéki születésű magánénekesének előadásában
Nincs egy hete, hogy a budapesti Magyar Állami Operaház közösségi oldalán megjelent az Otthonka címet viselő karanténdal. A
koronavírus-járványra reagáló aktuális művet a nagykürtösi születésű Balga Gabriella, a Magyar Állami Operaház
magánénekesnője, lírai koloratúr-mezzoszopránja adja elő. Lackfi János költő versére Kurik Bence zeneszerző, Balga Gabriella
férje komponált dalt és a felvidéki születésű operaénekesnő énekelte el dunabogdányi otthonukban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

Vélemény: “Mint a tálibok”, úgy pusztítják Szlovákiában az 1918 előtti műemlékeket
Szlovákiában 1992 óta a történelmi épületek vagy épületrészek és műemlékek 37 százaléka tűnt el – mondta Jozef Lenhart
művészettörténész a Hospodárske Novinynek nyilatkozva „Nem történt hasonló sehol máshol a civilizált világban. Talán csak a
tálibokkal hasonlíthatjuk össze, akik a történelmi emlékeket célirányosan pusztították. Még a második világháború sem okozott
olyan károkat, mint ami 1992 óta történt” fogalmazott. Elmondta, hogy ennek oka, hogy miután a magyar nemesség elhagyta a mai
Szlovákia területét 1918-ban, birtokaik és épületeik az egyházhoz kerültek. A rendszerváltozás után pedig olyanokhoz kerültek,
akiknek „semmilyen kötődésük sem volt” ezekhez a műemlékekhez…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Benyújtotta lemondását az államnyelvvédelmi ombudsman
Benyújtotta lemondását Tetyana Monahova államnyelvvédelmi ombudsman, mert szerinte akadályozták a munkájában, és
semmilyen befolyása nem volt a hatáskörébe tartozó ügyekre – adta hírül pénteken az ukrán média az opinionua.com hírportálra
hivatkozva. Monahova a hírportálnak adott interjújában elmondta, az embernek meg kell találnia magában az erőt, hogy idejében
felismerje, az ajtók téglafalra vannak rajzolva, és nem nyílnak meg előtte. Hozzátette, sokáig tűrt, mert azt hitte, lassan, de biztosan
halad a kitűzött célja felé, azonban amikor már minden készen volt, csak a titkárságának létrehozását kellett megszavaznia a
kormánynak, a kérdést az utolsó pillanatban levették a napirendről. Titkárság nélkül viszont az állam nem finanszírozza az
ombudsmani hivatal működését…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Mandzij: Az orosz iskolák 5. osztálytól felfelé ukrán oktatási nyelvre térnek át idén ősztől
A következő tanévtől az orosz iskolák 5–11. osztályai 80 százalékban ukrán oktatási nyelvre térnek át, ehhez teljesen fel vannak
készítve a pedagógusok – nyilatkozta Ljubomira Mandzij megbízott oktatási miniszter a Szabadság Rádió ukrán adásának, közölte
vasárnap az unn.com.ua hírportál. Mandzij az interjúban elmondta, Ukrajnában 190 orosz tannyelvű iskola működik. A következő
tanévtől kezdődően az 5. osztálytól felfelé a tantárgyak 80 százalékát ukrán nyelven oktatják majd (20 százalékot az anyanyelvi
tárgyak – nyelv, irodalom – tesznek ki – vb.) – tette hozzá…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Az UMDSZ helyreállíttatta a megrongált homoki falu névtáblát
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) korábbi ígéretéhez híven új falu névtáblát készíttetett és azt is ki is helyezték
az ungvári járási Homokon, miután azt az év elején helyreállíthatatlanul megrongálták. Az új magyar falunévtábla kihelyezésében
Marcsák Zita, az UMDSZ helyi alapszervezetének elnöke és Fogas Gyula klubvezető segédkezett. Az Ungvár felőli oldalon így már
új táblával találkozhatunk, a település másik végén nem esett kár benne…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Izgulnak a magyarországi továbbtanulást fontolgató kárpátaljai érettségizők
Minden évben akad néhány diák a végzősök között, akik a szülőföldi továbbtanulás helyett a magyarországit részesítik előnyben.
Idén a karantén-intézkedések miatt nincsenek egyszerű helyzetben. Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországon az Operatív
Törzs tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt a határon túl élő, Magyarországon érettségizni szándékozó
diákokkal kapcsolatos tudnivalókról. Elmondta, amennyiben valakinek szükséges a határ átlépése, úgy az adott diákkal a
kormányhivatal, illetve az intézmények részéről ezen a héten megtörténik a kapcsolatfelvétel, lehetővé teszik a határátlépést, és az
ő esetükben nem kell karanténba vonulni, A magyar oldalról tehát már megtették a kellő lépéseket, viszont az ukrán oldalon nincs
ekkora mozgolódás. Az igazgatókban és a diákokban rengeteg kérdés merült fel…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Múltidéző: „A százéves Kárpátalja” című cikksorozat első része
Különösen érdekes eseménysora a történelemnek egy-egy régió létrejöttének folyamata. Kárpátalja létrejöttét rögzítő első
dokumentum a saint-germain--en-laye-i békeszerződés volt. Ebből kiderül, hogy a Csehszlovákián belül létrehozandó autonóm
terület a volt északkelet-magyarországi ruszin lakosok területén alapul. A békeszerződésben még csak el sem nevezték az új
közigazgatási egységet, nemes egyszerűséggel „a Kárpátoktól délre élő rutének” területeként utalnak rá. A területet egyébként 1919ben – a különféle hivatalos dokumentumokban – teljes költői összevisszaságban nevezték ilyen-olyan neveken…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk >

A beregszászi színház művészei a távoktatásért
A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (korábbi nevén Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) művészei –
akikkel a karantén miatt most sajnos nem találkozhat a közönség – nemes felajánlást tettek: a magyar és a világirodalom
gyöngyszemeinek felolvasásáról készült felvételekkel járulnának hozzá a távoktatás színesebbé tételéhez, így is elősegítve azt, hogy
megmaradjon a kapcsolat a színház és a felnövekvő nemzedék, a művészeteket kedvelő közönség között…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
SZERBIA/VAJDASÁG
A jasenovaci haláltábor áldozataira emlékeztek Szávaszentdemeteren
Aleksandar Vučić szerb elnök ma koszorút helyezett el a szávaszentdemeteri (Sremska Mitrovica) emlékparkban a második
világháborús jasenovaci haláltábor áldozatainak emlékére. Nem szabad és soha nem is fogjuk elfelejteni Donja Gradinát,
Jasenovacot, Szávaszentdemetert, egyik haláltábort sem, ahogy a szerb nép, de a zsidók és a romák ellen elkövetett bűnöket sem,
üzente az államfő…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Mali: A nyugdíjasok május 15. után automatikusan megkapják a száz eurót, a többieknek majd nyilatkozniuk
kell, hogy igénylik-e
Minden nyugdíjasnak, és azoknak is, akik szociális segélyt kapnak, automatikusan jár a szerb kormány százeurós támogatása. A
kifizetés május 15. után kezdődik nekik, utána pedig a 18. életévüket betöltött polgárok kerülnek sorba, azzal, hogy nekik
nyilatkozniuk kell, igényt tartanak-e a támogatásra – ezt Siniša Mali, Szerbia pénzügyminisztere nyilatkozta csütörtökön este a Pink
Televízióban való vendégszereplésekor…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Nem kell karanténba vonulniuk az ingázó munkavállalóknak
Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetég elnöke, közösségi oldalán közzétett bejegyzésben igyekezett megnyugtatni azokat az
ingázó munkavállalókat, akiknek pénteken, Szerbiába visszatérve a hatóságok átnyújtották a határozatot, hogy 28 napig
vesztegzárban kötelesek maradni. A helyzetre reagálva a VMSZ elnöke telefonon a mulasztás elhárítására és gyors intézkedésre
kérte Ana Brnabić miniszterelnök asszonyt. Mai Facebook-bejegyzésében Pásztor közli, munkába menet és jövet az ingázó
munkavállalóknak két dokumentumot kell mindig maguknál tartaniuk: a munkáltatói igazolást, amelyből kiderül, hogy az illető
Magyarországon van munkaviszonyban (nem kell lefordíttatni), és a szerbiai lakcímet igazoló dokumentumot (személyi igazolvány
vagy útlevél, vagy hajtási jogosítvány, stb.)…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Videó: Osztályzás a rendkívüli állapot alatt
Az Oktatási Minisztérium eddig két instrukciót adott a tanároknak az osztályzásra vonatkozóan. A távoktatás első időszakában azt
az utasítást kapták, hogy formatívan, szóban értékeljék a diákokat, és gyűjtsék be egy úgynevezett portfólióba a gyerekek
dolgozatait, munkáit – tudtuk meg az oktatási államtitkártól…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Videó: Minden évben visszatér a szalakótapár Vajdaságba
A szalakótákat kihalás veszélyezteti. Egy költőpár azonban már több éve folyamatosan visszatér Vajdaságba Sihelnik József, az
Arcus Környezetvédő Egyesület titkára: 2003-ban a szabadkai Ripária Természetbarátok Egyesülete kezdte el gyakorlatilag a
szalakóta védelmét Vajdaságban. Ekkor hozták létre a Szalakóta védelmi programot, amit gyakorlatilag az egyesület működtetett jó
néhány éven keresztül. Egész pontosan 10 évig ők csinálták…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Lépcsőzetesen nyílnak meg az iskolák
Ausztriában az érettségiző diákok május 4-től visszatérnek az iskolapadba, a legújabb fejlemények szerint pedig május 15-től
fokozatosan bár, de az elemi iskolások, középiskolások és a gimnáziumok alsó tagozatai is követik őket. Május 29-től pedig a
gimnáziumok felső tagozatai is folytathatják tanulmányaikat. Az osztályokat két csoportra fogják bontani, az egyik hétfőtől szerdáig
– a másik csütörtöktől péntekig fog iskolába járni. A részletekről Heinz Faßmann (ÖVP) oktatási miniszter számolt be pénteken…”
Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Tíz éves a Radio OP népcsoporti iskolarádió
Nemrég lett tíz éves a Radio OP – a felsőpulyai járás többnyelvű népcsoporti iskolarádiója és szabad rádiója, amely a Felsőpulyai
Szövetségi Gimnázium egyes termeiből sugároz. A felsőpulyai Radio OP heti több alkalommal is sugároz műsort magyar
műsorvezetővel. A szabad rádió magyar adásait Keszei László vezeti – ő Sopronból jár át a magyar rendezvényekre, műsort
készíteni. A rádió fontos a népcsoport számára, de fontos az iskolában magyart tanulók számára is. A 10 éves fennállásról Huber
Susanne, a felsőpulyai gimnázium magyar tanára…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Újra istentiszteletek a templomokban
Fokozatosan hozzák újra működésbe a gazdaságot Ausztriában, egymás után nyithatnak az iskolák, óvodák, éttermek, bárok,
fodrászatok, és tarthatnak újra istentiszteleteket a templomokban. A kormány mai fő sajtótájékoztatója arról szólt, hogy milyen
formában tartanak május 15-től majd a templomokban istentiszteletet. Susanne Raab kifejtette, hogy a templomokban is
óvintézkedéseket vezetnek be, többek között itt is kötelező lesz a szájmaszk viselése. Húsz négyzetméteren csak egy ember
tartózkodhat, továbbá a hívőknek legalább két méter távolságot be kell tartaniuk, amennyiben nem egy háztartásban élőkről van
szó…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

