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Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, májusi száma, melynek aktuális tematikus összeállítása a bűnözéskontroll…” Forrás:
Mersz.hu: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Az itt élőknek továbbra sem engedik a kettős állampolgárságot
A kormányprogram megfogalmazása szerint a kabinet lehetővé teszi a hosszú távon külföldön élő szlovákiai polgárok számára,
hogy felvegyék az adott ország állampolgárságát. Aki tehát Szlovákiában élve szeretne egy másik ország állampolgára lenni, annak
a kormányprogram szerint ez továbbra is tilos marad. Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője elmondta, a frakciójuk
véleménye az, hogy vissza kell állítani a tiltást tartalmazó 2010-es ellentörvény előtti állapotot, amikor is még szabadon lehetett
felvenni más országok állampolgárságát…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A kormányfő lehetségesnek tartja, hogy a tanulók a nyári szünet idején pótolják a tananyagot
Igor Matovič kormányfő lehetségesnek tartja, hogy a tanulók a nyári szünet idején legalább egy hónapot iskolában töltsenek a
tananyag bepótlása érdekében. Ezt a szlovák köztelevízió Szombati párbeszédek című műsorában jelentette ki, hozzátéve, hogy
amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi és a számok továbbra is kedvezőek lesznek, ez a gyerekek javát szolgálná.
Hangsúlyozta, hogy erről és a további üzletnyitásokról a járványügyi és egyéb szakemberek és nem a politikusok döntenek majd.
Arra a kérdésre, hogy szó esik-e a nyári tanítási szünet eltörléséről, azt válaszolta, hogy a koronavírus-járvány idején nem minden
gyermeknek volt egyforma lehetősége tanulni, hiszen nem mindenki számára adottak ehhez az anyagi, műszaki feltételek…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Együttműködési megállapodást kötött a felvidéki labdarúgó-válogatott és az MTK
A felvidéki labdarúgó-válogatott mérföldkőhöz érkezett. Egy kényszerszünet után újra mozgásba lendült a válogatottat működtető
Felvidéki Labdarúgó-egyesület. A csapat utoljára 2017 nyarán vett részt az Észak-Cipruson rendezett ConIFA Európa-bajnokságon,
itt játszotta utolsó mérkőzését június 9-én Dél-Oszétia ellen (2:0). Legközelebb a FUEN által az ausztriai Karintiába szervezett
Europeádán szerepelt volna a nyáron, ám a járvány miatt az eseményt jövőre halasztották. A válogatott egyik fő küldetésének tekinti,
hogy erősítse az egészséges nemzeti öntudatot és az összetartozás érzését a felvidéki magyarokban, hiszen mint köztudott, a
labdarúgásnak kiemelten fontos integráló szerepe van…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Megnyílik az első zoboralji magyar óvoda
A következő tanévben megnyitja kapuit a nagycétényi Manócska Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény a Kárpát-medencei
óvodaprogram keretén belül épült. A Nyitrai járásban ez idáig nem volt magyar nevelési nyelvű óvoda. Az intézménybe május
végéig lehet beíratni a gyermekeket. Mi itt kevesebben vagyunk, sokkal jobbat kell nyújtanunk, mint máshol. Igyekezni fogunk a
lehető legtöbbet megtenni a magyar gyerekek magas színvonalú neveléséért – nyilatkozta korábban portálunknak Ladányi Lajos, a
Videó Alapítvány elnöke, kapcsolatfenntartó. A nagycétényi Manócska Óvoda és Bölcsőde üzemeltetője a Zoboralja Kht. szervezet
lesz…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Komáromban is elkezdődött az operett fejedelmének szentelt emlékév
Komáromban százötven évvel ezelőtt, 1870. április 30-án született Lehár Ferenc világhírű zeneszerző. Az emlékét őrző és a nevét
viselő polgári társulás által, a kerek évforduló emlékévében tervezett rendezvények jelentős részét a járvány miatt őszre halasztották,
ám az operett jelentős alakjának komáromi szobrát a nyilvánosság kizárásával, szűk körben tisztelői tegnap késő délután
megkoszorúzták. A szobrot a Lehár Ferenc Polgári Társulás tagjain kívül az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, a Csemadok
Komáromi Alapszervezete, a Duna Menti Múzeum és a városi önkormányzat képviselői koszorúzták meg. Kulin Ödön Lehár Ferenc
A víg özvegy című operettjéből hegedűn adott elő részletet az esemény alatt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Templomismertető: Mateóc Szent István-temploma
Mateóc a Szepesség egyik korai, németek alapította települése, ma Poprád része. Először 1251-ben említik IV. Béla egyik
oklevelében. Temploma a 13. század ’70-es éveiben épült kora gót stílusban egyhajós templomként, keleten egyeneszáródású
szentéllyel, nyugaton a hozzáépített toronnyal…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Megjelent a Kárpátalja mozgásban című kötet
A 2020 tavaszán megjelent „Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után” kötet
azzal a céllal készült, hogy tudományos igényességgel, mégis közérthető módon mutassa be Kárpátalját, az itt élő emberek
hétköznapjait és a térséget érintő társadalmi folyamatokat, problémákat. Ahogy a kötet címe is jelzi, főként az Euromajdan óta
végbemenő társadalmi változásokat elemzi empirikus kutatások alapján, mankót tartva az olvasó számára, aki szeretné jobban
megismerni a Kárpát-medence ezen szegletét, vagy kárpátaljaiként szülőföldjét. A négy fő fejezetből álló tanulmánygyűjtemény az
elmúlt években megvalósuló, Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos támogatásával és a Momentum Doctorandus
Kárpátaljai Magyar Doktorandusz szervezet koordinálásával készült kutatások eredményeit gyűjti egy csokorba…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk >

Múltidéző: Egy Miskolcon szerkesztett Kárpátalja című lap
Mindössze néhány évfolyamot ért meg. Ennek ellenére helye, fontos szerepe volt a Szovjetunió felbomlását követő időszak
kárpátaljai magyar közéletében. Magán hordozta egy változó, forrongó, sok tekintetben ellentmondásokkal terhelt, sikerekben és
kudarcokban bővelkedő kor minden jellemzőjét. Ez volt a Kárpátalja. Már maga a struktúrája, a szerkesztés, a lapterjesztés módja,
a kéziratgondozás is rendhagyó volt. A Magyarországon bejegyzett sajtókiadvány cikkeit Kárpátalján írták. A szedés, tördelés,
nyomtatás viszont Miskolcon történt. Mindez egy olyan időszakban, amikor az internet errefelé ismeretlen volt, még a fax is
csodaszámba ment. Az elkészült lap egy Zsiguli csomagtartójában és hátsó ülésén érkezett Kárpátaljára, s a postát megkerülve, a
munkatársak, KMKSZ-aktivisták révén jutott el 5000 kárpátaljai családhoz…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Interjú: Őry Lászlóval, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület alapító elnökével
Őry László a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület alapító elnöke, író, amatőr fotós, a Civil Egyeztető Tanács (CET)
elnökségi tagja. Beszélgetésünk során az alkotás titkai mellett a hazaszeretet, a nemzeti öntudat, a hit, a művészet ereje, más kultúrák
tisztelete is szóba került. […] 2006 őszén magyarországi és kárpátaljai művész, művészetpártoló barátokkal határoztuk el a Kárpátok
Művészeti és Kulturális Egyesület létrehozását, amelyet 2007 elején hivatalosan is bejegyeztünk, és azóta önkéntes civilként
mindenfajta fizetés, honorárium nélkül irányítom az egyesületet nyíregyházi székhelyünkről. Mögöttünk van számtalan alkotótábor,
kiállítás, előadás, kirándulás, baráti estek, beszélgetések. 2009-től állítjuk ki kárpátaljai festőművészek munkáit Bajorországban,
Rhön Garbfeld kerületben…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Beszélgetés egy fiatal kárpátaljai irodalmár pedagógussal
Szabó Kárpáthy Kata pedagógus, újságíró, egyetemi hallgató, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagja. Tanulmányait a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakon végzi, emellett a Debreceni Egyetemen levelező tagozaton
szociálpedagógiát hallgat. […] Ráadásul a Beregszászi 7. Számú Általános Iskolában dolgozol, ahová főként cigány gyermekek
járnak. […] Csak cigány gyermekek járnak ide. Igaz, hogy nem egyszerű itt dolgozni, de mégis áldásosnak érzem. A gyerekek
másabbak, mint a többi iskola diákjai. Ők egy külön világban élnek, aminek megvan a maga szép és kegyetlenebb oldala is. Erre
nem lehet szerintem úgy igazán felkészülni…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Autós istentisztelet Beregszászon
A koronavírus-járvány az egyik legfontosabb szükségletünket, a közösségi létünket célozta meg – mondja Taracközi Ferenc, a
beregszászi református egyházközség vezető lelkésze, aki a tegnapi napon autós istentiszteleten hirdette az igét. Két héttel ezelőtt
láttuk, hallottuk, hogy Budapesten autós istentiszteletet szerveztek. Ez nekünk is beindította a fantáziánkat. A presbitériummal
összeültünk, és átgondoltuk, hogyan valósíthatnánk ezt meg mi is. S hogy igény van rá, azt hatalmas dudaszó jelezte, ami igen
válasz volt arra a kérdésre: legyen-e folytatás…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Videó: Kisfilm pályázatot hirdetett a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány
Második alkalommal hirdette meg kisfilm pályázatát a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány a 10 és 18 év közötti
korosztály részére. Tavaly a boldogság volt a téma, amelyre több pályamunka érkezett. Az alapítvány munkatársai az idén a
vidámság témakörében várják az öt percesnél nem hosszabb kisfilmeket…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Június 14-én vagy 21-én tarthatják meg a parlamenti választásokat
Várhatóan június 14-én vagy 21-én tartják a parlamenti választást Szerbiában – mondta tegnap Aleksandar Vučić államfő. Az
alkotmányban foglaltak ezt a két dátumot teszik lehetővé, fogalmazott. Az elnök a nap folyamán egyeztet azon ellenzéki pártokkal,
akik részt vesznek a választásokon. […]Aleksandar Vučić emlékeztetett arra, hogy a választásokat eredetileg március végén akarták
megtartani, egyszer már halasztották az alkotmány által engedélyezett határidőig, s mint mondta, egy további halasztás azt jelentené,
hogy a parlament mandátumát az alkotmánnyal és a törvénnyel szembe menve hosszabbítanák meg, vagyis az országot a diktatúrába
vezetnék…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 >

A hazautalások elmaradása egymilliárd eurós hiányt jelent a szerb gazdaság számára
Februárban és márciusban, miután számos európai országban vezettek be súlyos kijárási korlátozásokat a járvány megfékezése
érdekében, 400 ezer szerbiai állampolgár tért haza. Sokan közülük elveszítették a külföldi munkájukat. Az ő elmaradó hazautalásuk
most hiányként jelenik meg a nemzetgazdaságban. Azok közül, akik a múlt hónapokban visszatértek Szerbiába, sokan elveszítették
a külföldi munkájukat: hiába nyíltak meg Ausztriában és Németországban a gyárak, a határok zárva vannak. Az eddigi évek során
a hazautalások összege megközelítette a 3 milliárd eurót. Ez a pénzösszeg a szerb bruttó hazai termék (GDP) 8 százalékát teszi ki.
Emellett jelentős tételt jelentenek azok a pénzösszegek is, amelyeket a hazalátogató vendégmunkások költöttek el. A tavalyi évben
Németországból érkezett a legtöbb hazautalás: több mint egymilliárd euró. Svájcból 500 millió eurót utaltak haza az odakinn
dolgozók, Ausztriából 290 milliót…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A sajtószabadság világnapja: se Szerbiának, se Magyarországnak nincsen oka a büszkeségre
A szabad sajtó és a független véleményformálás fontosságát hangsúlyozták a Szerbiában állomásozó külföldi diplomaták a
sajtószabadság nemzetközi napján. Idén Szerbia három helyet rontott a helyezésén a Riporterek Határok Nélkül szervezet
sajtószabadságról szóló listáján, és jelenleg a 93. pozícióját foglalja el. A térségben csak Montenegró és Bulgária kapott ennél
rosszabb rangsorolást. A sajtószabadságra vonatkozó listán a régió legjobban teljesítő országa Szlovénia, amely a 34., BoszniaHercegovina és Horvátország az 58. illetve az 59. helyet foglalja el. Magyarország a 89. helyre került: 2 év alatt 16 helyet
zuhanva…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Magyarszó: Napilapunk több kiadványt jelentet meg a történelmi évforduló alkalmából
A Nemzeti Összetartozás Éve jegyében együttműködésre kerül sor a vajdasági kulturális, oktatási és művészeti élethez kötődő
intézmények és szervezetek közt, amelyek egyenrangú partnerként, konszenzus alapján, egész évre szóló programtervet dolgoztak
ki, és ehhez kapcsolódóan rendezvénysorozatot hoznak létre. A résztvevők az Európa Alapítvány, a Hét Nap Kft., a Forum
Könyvkiadó Intézet, a Kanizsafeszt, a Kosztolányi Dezső Színház, a Magyar Szó Kft., a Malomfesztivál, a Pannónia Alapítvány, a
Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, valamint a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség. A rendezvénysorozat a Szekeres László Alapítvány koordinálásával valósul meg, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság megbízásából. Ahogyan azt Ökrész Rozáliától, a Magyar Szó igazgatójától megtudhattuk, a résztvevők két
alkalommal is megbeszélést tartottak, a lapunk pedig az évforduló alkalmából izgalmas kiadványokkal készül…” Forrás:
Magyarszo.rs: teljes cikk >

Védett ártéri terület: Fatolvajok üldözték el a hattagú hódcsaládot
Az egész ország területén csak kilenc feketególya-fészek található, ebből kettő Magyarkanizsán. Négy évvel ezelőtt találták meg a
fészkeket, ahova a madarak minden tavasszal visszajárnak. A Tisza ezen szakaszán lévő erdősáv védett területnek számít, itt tilos a
favágás is, így nyugodt környezetben költhetnek a gólyapárok. […] A fatolvajok egy hattagú hódcsaládot zavartak el a Majomszigetről. Az állatok emiatt kénytelenek voltak elmenekülni élőhelyükről, egészen a felderítők telephelyéig…” Forrás: Rtv.rs: teljes
cikk >

AUSZTRIA
Online videó-hírműsor magyarul is
A koronavírus járvány kirobbanása óta különböző nyelveken, köztük magyar nyelven készít hírműsort szociális média oldalaira az
ORF. Az ORF magyar szerkesztőségéből hétköznapokon Hausmann-Farkas Elizabeth látja el videó-hírműsorában friss
információkkal a nézőket. […] A krízis mindenkit érint Ausztriában, így az ORF a magyar mellett törökül, arabul, angolul,
szlovénül, horvátul, bosnyákul, szerbül, csehül, valamint perzsa és jelnyelven is készít koronavírus hírműsort Facebook és Instagram
oldalainak…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Nem lesz ének és testnevelés sem az iskolákban
Május 18-án megkezdődik az oktatás Ausztria tanintézményeiben. A kormány a koronavírus járványra hivatkozva az összes
iskolában betiltotta az ének-zene és a testnevelés órák megtartását a tanév végéig. A rendelkezés a burgenlandi iskolákat is
érzékenyen érinti. Heinz Faßmann (ÖVP) oktatási miniszter rendelkezésével viszont sokan nem értenek egyet, a pedagógusok
szerint még a szigorú higiéniai előírások betartása mellett is lenne módja az ének-zene és a testnevelés órák lebonyolításának. Miklós
Wilhelm az Őriszigeti Általános Iskola igazgatója…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

1.600 diák készül az érettségire Burgenlandban
A koronavírus járvány körül kialakult helyzet miatt sokáig bizonytalan volt, hogy megtartják-e Ausztriában az idei központi érettségi
vizsgákat. A kormány döntése alapján azonban jövő héttől mintegy 1.600 érettségiző látogathatja oktatási intézményét
Burgenlandban. Az alsóőri/Unterwart Bodó Zalán a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium diákja. Az utóbbi hetekben otthon
készült az érettségire, tanárai az interneten keresztül látták el tananyaggal. […]Az iskolákban szigorú higiéniai előírásokat kell
betartani, kötelező lesz a kézmosás és a kézfertőtlenítés, legalább óránként szellőztetni kell a tantermekben, a folyosókon mindenki
számára kötelező lesz a szájmaszk viselése. Olyan ülésrendet kell kialakítani, hogy a tanulók legalább 1 méter távolságban legyenek
egymástól, valamint semmilyen eszközt nem használhatnak közösen…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Rádióinterjú: Odaítélték a 2020-as SozialMarie díjakat
A SozialMarie 2020 nemzetközi társadalmi innovációs díjak a COVID-19 járvány ellenére is átadásra kerültek. Bár a május 1-i
bécsi nyilvános díjátadó elmaradt, a díjak így is gazdáikra találtak. A díjátadó élő internetes közvetítése idén utólag is mindenki
számára elérhető otthonról. dén 16. alkalommal ítélték oda a társadalmi innovációt kitüntető SozialMarie díjat 15 kiemelkedő
projektnek. A szakértői zsűri 34 projektet jelölt a SozialMarie 2020 Díjra Ausztriából, Magyarországról, Csehországból,
Szlovákiából és Horvátországból, tudatta Tornóczi Zsófia, a Sozialmarie díj magyar koordinátora…” Forrás: Volksgruppen.at:
teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
25 éve kezdődött a horvátországi Villám hadművelet
Ma van 25 éve a horvát erők által végrehajtott Villám hadműveletnek, amely során Szlavónia területéről 15 ezer szerbet
kényszerítettek otthonaik elhagyására. A horvát csapatok másfél nap alatt rohanták le a térséget. A nemzetközi békefenntartók a
támadás előtt visszavonultak. Az eddigi adatok szerint csaknem 300 ember tűnt el és legkevesebb 114 szerb nemzetiségű civil
vesztette életét. A mai napig 127 eltűnt ember sorsa nincs kivizsgálva. Több jugoszláv utódállamban is számos horvát tiszt ellen
indult eljárás háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt, de az ügyek kapcsán nem történt előrehaladás…” Forrás: Rtv.rs: teljes
cikk >

Rekordösszegű támogatás a magyar egyesületeknek
Az április 21-én megtartott, sorrendben a 89., ám ezúttal telefonos ülésén döntött a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) az idei állami
költségvetésben jóváhagyott összeg elosztásáról a nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között. A magyar kisebbség
programjai részére rekordösszegű támogatást hagytak jóvá. A nemzeti kisebbségi szervezeteknek idén az állami költségvetésből
összesen 43.395.000 kúna áll a rendelkezésükre, 7,4 millióval több, mint 2019-ben. […] Jankovics: Az összeg nagy, de sajnos
borítékolható, hogy az év végéig jelentősen le lesz faragva belőle a költségvetési hiány miatt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes
cikk >

A HMDK elnökével találkozott elsőként az új magyar nagykövet és főkonzul
A nemrég kinevezett új zágrábi magyar nagykövettel és az új eszéki magyar főkonzullal találkozott a múlt héten Jankovics Róbert,
a HMDK elnöke. Március közepén járt le Magyar József addigi zágrábi magyar nagykövet megbízatása, helye azonban nem maradt
betöltetlen. Az új nagykövet dr. Demcsák Csaba lett, aki már meg is érkezett a horvát fővárosba. Első hivatalos találkozóján
parlamenti képviselőnkkel, Jankovics Róberttel tárgyalt az itteni magyarság helyzetéről és az országban tapasztalható általános
helyzetről. […] Dr. Demcsák Csaba hivatásos jogász, Zágráb előtt a magyar közigazgatásban dolgozott, valamint a londoni magyar
nagykövetségen teljesített külszolgálatot. Az új főkonzul, Fuzik János a múlt héten érkezett meg, első hivatalos találkozóján ő is
Jankovics Róberttel tárgyalt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

A Szamár-szurdokbeli település emléke
A Báni-hegy déli lankáin, Csúza és Vörösmart határában, egy szűk völgyben található a Szamár-szurdok, ahol valamikor 50 házból
álló település létezett, amely az 1970-es években elnéptelenedett, emlékét ma már csupán egy kőkereszt és néhány romos ház őrzi.
Annak ellenére, hogy a technika fejlődése csak lassan érte el a települést, a faluban volt traktor és emeletes ház is, sőt több
motorkerékpár is. Ami viszont hiányzott, az az elektromosság. A kataszterileg Vörösmarthoz tartozó szurdok lakói annak idején
hozzájárultak Vörösmart villamosításához, a vezetékek azonban sosem érték el a Hársasvölgy utcát. […] Pár évvel ezelőtt az az
ötletem támadt, hogy az eltűnt település egykori lakóinak az emlékére emléktáblát állítok, hogy az utókor is tudja, egykor emberek
éltek itt – mondta meghatódva Losonszki József, aki könyvet is írt szülőfalujáról. […] A Szamár-szurdok története nem egyedülálló,
az általános fejlődés vonzereje következtében számos más kisebb település is hasonló sorsra jutott…” Forrás: Kepesujsag.com:
teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Romániában és Szlovákiában van a legkevesebb újságíró az Európai Unióban
Az Európai Unióban mintegy 400 ezer újságíró dolgozott 2019-ben, ez a foglalkoztatott lakosság 0,2 százaléka - derül ki az európai
statisztikai hivatal (Eurostat) hétfőn közzétett adatsorából. A könyvek, újságok, folyóiratok nyomtatásával foglalkozó iparban
összesen 1,1 millió személy kapott állást (0,5 százalék). A legkevesebb ilyen munkahely Romániában és Szlovákiában volt, az
alkalmazottak 0,1 százaléka kereste ezzel a kenyerét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Őszig minden tanulót laptoppal vagy táblagéppel tervez ellátni a tanügy minisztérium
Az oktatási minisztérium laptoppal vagy táblagéppel tervez ellátni őszig minden olyan tanulót, akinek nincs még ilyen készüléke –
nyilatkozta szombaton Monica Anisie. Anisie rámutatott, az elmúlt években számos projekt indult egyrészt az oktatási rendszer
digitalizálása, másrészt a tanárok ennek megfelelő képzése céljából, de egyiket sem vitték véghez. Ezért megkérte minisztériumbeli
kollégáit, összesítsék ezeket, és vizsgálják meg, mennyi valósult meg belőlük, „hogy lássuk a pontos helyzetet, tudjuk, honnan
indulunk”. „Tanévzárás után képzéseket fogunk tartani” – tette hozzá…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Klaus Iohannis: nem a magyarokkal, a PSD politikusaival vannak problémáim
Nem a romániai magyar közösség ellen irányult a múlt szerdai sajtónyilatkozata, miszerint a „PSD az RMDSZ-szel és a magyar
kormánnyal kötött titkos egyezség alapján odaadta Erdélyt a magyaroknak” – jelentette ki hétfőn az államfő, aki ezúttal nem az
autonómiatervezettel, hanem a közigazgatási törvénynek a magyarok számára kedvező módosításaival riogatta a közvéleményt.
„Semmi bajom a magyar nemzetiségű személyekkel, tisztelem őket, többségük jóravaló, szorgos ember. A politikusokkal van
bajom, elsősorban a Szociáldemokrata Párt politikusaival, akik megpróbálták átvinni a parlamenten a székelyföldi autonómiáról
szóló tervezetet” – közölte Klaus Iohannis. […]Kedden várhatóan összeül a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság
meghallgatni a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatóját, Eduard Hellviget az államfőnek azzal a kijelentésével kapcsolatban,
miszerint a „PSD az RMDSZ-szel és a magyar kormánnyal kötött titkos egyezség alapján odaadta Erdélyt a magyaroknak”. A SRI
vezetőjének meghívását Csoma Botond képviselő javasolta a bizottsági elnöki jogköröket gyakorló Marian Cucşa alelnöknek. […]
Florin Roman szombati közleményében leszögezi„Ez most egy újabb bizonyítéka a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ közötti
egyezségnek azután, hogy a képviselőház hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómia statútumának tervezetét” – írja a
kormánypárti politikus…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Külügyminiszter: a budapesti román nagykövet saját kezdeményezésből vállalt szolidaritást Szabó Tímeával
A budapesti román nagykövet nem a bukaresti külügyminisztérium utasítására, nem annak jóváhagyásával, hanem személyes
kezdeményezésből, saját nevében vállalt szolidaritást a magyar Országgyűlés egyik politikusával – szögezte le Bogdan Aurescu

román külügyminiszter a g4media.ro hírportál által szombaton közölt interjúban Szabó Tímeára, a Párbeszéd társelnökére utalva…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Tízfős osztályokban indul újra az oktatás, a maszkok viselését is előírhatják
A tanulók, elvileg, maszkot viselnek majd az osztálytermekben – mondta el vasárnap este a Digi 24 televízió műsorában Monica
Anisie oktatási miniszter.A tárcavezető kifejtette: az iskolába visszatérő tanulók legtöbb tízen lesznek egy osztályteremben, és arról,
hogy kötelező lesz-e maszkot hordaniuk, az egészségügyi minisztérium dönt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kezdődnek a 10. Szociológus Napok
A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, a Max Weber Szakkollégium, a KAB Szociológia és Demográfiai
Szakbizottsága és a RODOSZ szervezésében idén is megtartják a 10. Szociológus Napokat. A szervezők közlése szerint az idei
szakmai rendezvénysorozat – tekintettel a körülményekre – különleges lesz: az otthon kényelméből, online lehet részt venni az
előadásokon május 4-6-án, naponta 15/16-18,30 óra között. A 10. Szociológus Napok témája: élet a koronavírus-járvány alatt és
után. Az előadók a járvány társadalmi hatásairól, értelmezéseiről, a lehetséges következményekről értekeznek. A láthatóvá váló
gondoskodásról és a román nyelvoktatásról is lesz szó…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Harag György-emlékév az MMA rendezésében
95 éve született, 35 esztendeje hunyt el Harag György rendező, a romániai és magyarországi színházművészet korszakos művésze,
akinek tiszteletére emlékévet szervez a Magyar Művészeti Akadémia. Az összművészeti rendezvénysorozaton megidézik a kiváló
erdélyi színházi rendező életét és színháztörténeti jelentőségű munkásságát – hangsúlyozta Kucsera Tamás Gergely, az MMA
főtitkára az emlékévet bemutató budapesti kora tavaszi sajtótájékoztatón. A vándorkiállítás több mint 40 tablón, mintegy 200 fotón
keresztül mutatja be a rendező életművét. A kiállítás hét helyszínen lesz látható, ahol Harag György mély nyomot hagyott maga
után. Az első állomás Gyula lesz, majd Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest és Szabadka következik, az utolsó
helyszín pedig Bukarest lesz jövő márciusban. Az Egy európai Kolozsváron – Harag György színháza kétkötetes könyv…” Forrás:
E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Darvas László, a Tamási Áron Színház nyugdíjas színművésze
Hosszú betegség után elhunyt Darvas László, a Tamási Áron Színház nyugdíjas színművésze. A sepsiszentgyörgyi társulat
nekrológban búcsúzik a színművésztől. „Minden bizonnyal az egyik legszomorúbb évadunk a hetvenegyedik, nemcsak azért, mert
az új koronavírus járvány az utóbbi hónapokban megbénította az intézményt, hanem azért is, mert immár harmadik színészünk
távozott az élők sorából: Veress László és Nagy Alfréd után ezúttal Darvas Lászlótól búcsúzunk” – írták. Darvas László már a
kezdetektől végigkísérte a sepsiszentgyörgyi színház történetét, de ritkán mesélt élményeiről. Pedig bármiről nyilatkozott, mindig
fontos dolgokra mutatott rá. Nem véletlen, hogy a sepsiszentgyörgyi színház fennállásának 50. évfordulója alkalmából készült
dokumentumfilmben Seprődi Kiss Attila rendező nagyrészt az ő szemén keresztül láttatja a színház történetét…” Forrás: Erdely.ma:
teljes cikk >

Szent György Napok helyett: több mint félszáz helyi művész készített „karantén-koprodukciót”
Az internet nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások is részben áthidalhatók –
mutatta meg 51 helyi művész Sepsiszentgyörgy önkormányzatának felkérésére. Pénteken kezdődött volna az idei Szent György
Napok fesztiválhétvégéje, de a tömegrendezvények járvány megelőzési okokból történt betiltása miatt az egész programsorozatot
le kellett fújni. A helyhatóság kezdeményezésére azonban helyi zenészek és más művészek egy „karantén-koprodukciót” adtak elő
magyar és román nyelven…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Új kettős kereszt került a csíkszentmihályi templom tornyára
Új keresztet helyeztek el a napokban a csíkszentmihályi római katolikus vártemplom tornyán a műemlék együttes teljes körű
felújításának részeként. A toronygömbben egy időkapszula is helyet kapott. Évekig tartó engedélyeztetési eljárás után láthattak
hozzá idén a csíkszentmihályi műemlék templom teljes körű külső felújításához. A közel másfél millió lej értékű beruházást a
pályázati határidő szerint december végéig kell befejeznie a kivitelezőnek. Mint Bogos Róbert projektfelelőstől megtudtuk, a
templom felújításának folyamata még 2016 márciusában kezdődött el, műemlék lévén azonban az engedélyeket csak három évvel
később sikerült beszerezniük, így a konkrét felújítási munkálatokhoz csak tavaly láthattak hozzá. Első körben a belső felújításokat
végezték el egy másik, a Szent László emlékévhez kapcsolódó pályázat segítségével. Feltárták, restaurálták és konzerválták a
templomban található, 1420-as évekből származó Szent László freskót…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Megavers a Diaszpórában 5
Idén 5. alkalommal tartunk Megavers a Diaszpórában címmel tehetségkutató versmondó versenyt, melyen a diaszpórában élő
magyar fiatalok vehetnek részt. Idén a versmondóknak Weöres Sándor munkásságából kell felkészülniük.A magyarországi
rendezvény mintájára Kanadában 2016-ban rendezték meg az első Megavers a Diaszpórában versenyt Szenthe Anna, a Magyar
Diaszpóra Tanács kanadai elnökének kezdeményezésére. Az első MegaVers a Diaszpórában verseny szervezését nagyrészt Losonc
Csongor, a Kőrösi Csoma Sándor Program 2016. évi torontói ösztöndíjasa vállalta, aki az eredeti ötletet a Dél-Ontario hétvégi
magyar iskolái által szervezett tradicionális szavalóverseny tapasztalataival és szabályaival bővítette. A verseny célja, hogy a
tengerentúli diaszpórában (Észak-, Közép-, Dél-Amerika, és Ausztrália) élő magyar származású, vagy magyar nyelvet beszélő
fiatalok körében ösztönözzük a szép magyar beszéd ápolására, kultúra terjesztésére, továbbá, hogy a diaszpórában népszerűsítsük a
magyar költők műveit…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Római Magyar Akadémia: a magyar kultúra terjesztése a járvány idején különleges kihívás
A magyar kultúra olaszországi terjesztése különleges kihívás a koronavírus-járvány idején, a programjait március első hetében
felfüggeszteni kényszerülő Római Magyar Akadémia (RMA) közösségi oldalán keresztül igyekszik elérni közönségét – mondta
Kudar Gábor megbízott intézetvezető. „A karantén miatt a közösségi felületeken is szoros a verseny az ugyanezen csatornákon
kommunikáló többi olaszországi kulturális intézménnyel. Túlkínálat van, ezért nagy kihívás a közönség figyelmének felkeltése,
illetve megtartása” – hangsúlyozta. Az RMA nyolc éve működő közösségi oldalán a fokozódó járványhelyzetben megugrott a
látogatottság, épp a napokban lépte át a hétezret a követők száma. Nemcsak olaszok és magyarok, hanem Európa és a világ
legtávolabbi részeiből, például az Amerikai Egyesült Államokból is követik az intézet bejegyzéseit…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk
>

Magyar népi kultúra a világhálón Isztambulban
Mindnyájunkat új és nehezen áthidalható helyzet elé állított a járvány okozta karantén és az ebből következő rendelkezések. Ezt a
kihívást igyekeztünk mind az Isztambuli Magyar Intézet, mind pedig az Isztambuli Hétvégi Magyar iskola internetes fórumain
teljesíteni. Az Intézet kulturális programszervezői és vezetése kérésére március végétől kezdődően heti rendszerességű néprajzi
ismeretterjesztő filmet készítek. […] Az Ankarában élő magyarok is nagy érdeklődéssel fordultak online felületeinkhez. A
nagykövetség kulturális referensei egy online újság elindításával igyekeztek érdeklődést kelteni, magyar kultúrával foglalkozó
cikkek írásával, illetve online programjavaslatokkal. (Filmek, színházi előadások stb.) Így született meg a "KultúrAnkara" c.
folyóirat, mely heti rendszerességgel jelenik meg…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

