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Rádióinterjú: Trianon / Magyar kisebbségek és Magyarország a20
20. században
Bárdi Nándorral beszélgettünk a 20. századi magyar kisebbségek történetéről, pozícióiról, illetve az ehhez kapcsolódó
magyarságpolitikákról…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Brnabić: Szerbia demokratikus ország, a Freedom House tévedett
Ana Brnabić szerb kormányfő kijelentette, hogy reagált a Freedom House emberi jogi szervezet legutóbbi felmérésére, melyben
azok arra a következtésre jutottak, hogy Szerbia már nem tartozik a félig szilárd demokráciák sorába, hanem a hibrid rezsimek közé
sorolták – írja a 021.rs. Brnabić az RTS-nek azt mondta, hogy nem igazak a szervezet állításai és egy 18 oldalas(!) levélben reagált
a jelentésre…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Már közel 2.5 millióan igényelték a 100 eurós segélyt
Az első napon 2 millió 350 ezer polgár igényelte a 100 eurós egyszeri segélyt – közölte Siniša Mali pénzügyminiszter. Szerinte ez
azt bizonyítja, hogy a kormány jó intézkedést hozott…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Interjú: A Magyar Nemzeti Tanács a jövő héten teszi közzé a pályázatok eredményeit
A Magyar Nemzeti Tanács az előző évekhez hasonlóan március közepén nyolc pályázatot írt ki. Ezek az oktatási intézményekre, a
kultúrára, a nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre, a tájékoztatásra, valamint a hivatalos nyelvhasználatra
vonatkoztak. A beküldési határidő után megtörtént a pályázatok elbírálása, és a jövő héten közzéteszik az eredményeket is. A
koronavírus-járvány hatása a beküldött pályázatok számát is befolyásolta, hiszen kevesebben jelentkeztek, mint az elmúlt években.
A részletekről Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke nyilatkozott lapunknak. […]Március 13-án összesen nyolc
pályázatot tettünk közzé. Az oktatás területén két pályázatot hirdettünk meg. A kiemelt jelentőségű általános iskolák részére kiírt
pályázatunk keretösszege 2,7 millió dinárra lett kiírva, amelyből intézményenként a minimálisan megpályázható összeg 30 ezer,
míg a maximális 100 ezer dinár volt. E pályázatra azok a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű általános iskolák és
zeneiskolák pályázhattak, amelyekben az oktatás többségében magyarul, illetve kizárólag magyar nyelven folyik. Összesen 35
intézmény élt ezzel a lehetőséggel és nyújtott be pályázatot határidőn belül…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Online felkészítőt tart az újvidéki Magyar Tanszék
Online programokkal várja az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke az intézmény iránt
érdeklődő diákokat. Az online felkészítő május 15-től a felvételi időpontjáig tart. Az online rendezvénysorozat keretében a
jelentkezők a felvételi előkészítő foglalkozások mellett egyebek mellett benézhetnek az órákra, első kézből szerezhetnek
információkat a Magyar Tanszék hallgatóitól, online könyvbemutatón vehetnek részt, valamint hasznos és érdekes tananyagokhoz
férhetnek hozzá. […]A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon októbertől négy alapképzés várja a jövendőbeli
hallgatókat. Az eddigi tanítói és óvópedagógusi szakon kívül az idén elindul az okleveles kommunikátor és a nevelői szak. A
rendkívüli állapot bevezetése előtt tartották meg a nyílt napot az intézményben. A járványügyi helyzetre való tekintettel a kar
elindította az online nyílt napokat. […] Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miért érdemes az MTTK-ra járni…” Forrás: Rtv.rs:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

A szabadkai Zsinagóga ikonográfiája
A Milko Egyesület gondozásában, a Silentium sorozat legújabb füzeteként megjelent Negyela László Márk: A szabadkai Jakab és
Komor téri zsinagóga ikonográfiája című kiadvány. A gazdagon illusztrált Silentium-füzetben a zsinagóga rövid építéstörténete

mellett bemutatásra kerülnek az épület vallási tárgyai (berendezései) és a zsinagóga feliratai…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk
>

Gyászhír: Elhunyt Engler Lajos (1928-2020)
Életének 92-ik évében, nagybecskereki otthonában elhunyt Engler Lajos, az országos kosárlabda-válogatott egykori tagja, a Magyar
Szó volt külpolitikai szerkesztője. A magyarországi Bátaszéken született 1928-ban, de a sors három éves korától Nagybecskerekhez
kötötte. A nagybecskereki Proleterben kezdett kosárlabdázni, amely a második világháború utáni időkben a jugoszláv
kosárlabdasport úttörője volt. […] Egyetemi tanulmányai befejezése után német és angol nyelvtanárként kezdett el dolgozni. Később
a becskereki Május 25. szakmunkásképző szakiskola igazgatója volt, amikor az intézmény négyszer egymás után Szerbia legjobb
inasiskolája volt. […] Ezután került a Magyar Szó művelődési rovatához, majd a külpolitikához…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Kihirdették a KMV beszédművészeti és az irodalmi vetélkedőjének legjobbjait
Mint ahogyan már korábban beszámoltunk róla, az idei 53. Középiskolások Művészeti Vetélkedője az online térben valósult meg.
A múlt hét második felében a beszédművészeti és az irodalmi vetélkedő legjobbjait is kihirdették, valamint megszületett a Magyar
Nemzeti Tanács és a KMV közös pályázatának eredménye is. A beszédművészeti vetélkedő zsűrijének tagjai Lőrinc Tímea Patakigyűrű díjas színművész, a Zentai Magyar Kamaraszínház tagja, Kovács Tamás, a székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésze
és Hajvert Ákos, Radnóti-díjas versmondó, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnöke voltak. […] Az irodalmi
vetélkedő zsűrijének tagjai Novák Anikó egyetemi tanár, kritikus, Orcsik Roland költő, szerkesztő, egyetemi tanár és Sirbik Attila
író, szerkesztő voltak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Kiépülhet a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium is
Az osztrák kormány szerdán egy 2,4 milliós nagyságrendű befektetési csomagról döntött, mely az iskolák, oktatási intézmények
kiépítését, szanálását, modernizálást szolgálná. Többek között a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumot is kiépítenék. Az
„Iskolafejlesztési terv 2020“ keretében a felsőőri iskolákat is bővítik, szanálják majd. A tornatermeket modernizálják, kiépítik, a
HBLA Gazdasági Szakközépiskolát szanálják, a Kétnyelvű Gimnáziumot pedig kiépítik a támogatásból, mondta el Georg Rosner
polgármester…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

CODES-projekttalálkozó az online térben
Online valósult meg az osztrák-magyar CODES AT-HU projekt soron következő találkozója. A videokonferencia központi témája
volt a tanítók számára felállítandó információs- és tanácsadóhelyek létrehozása, emellett a kompetenciafejlesztő feladatok készítői
is egyeztettek a munka állásáról. […]A CODES-projekt vezető partnere Bécs Város Oktatási Igazgatósága. Projektpartnerként
osztrák oldalról a burgenlandi, a bécsi, az alsó-ausztriai tartományi pedagógiai főiskolák és Burgenland tartomány, magyar oldalról
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja vesz részt az osztrák-magyar
INTERREG program keretében megvalósuló, 2021-ig tartó együttműködésben…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Virtuális emlékhely Mindszenty bíborosnak
45 éve, 1975. május 6-án hunyt el bécsi száműzetésében Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása. Az évfordulóra
virtuális emlékhelyet létesített a bécsi Collegium Pázmáneum a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal közösen. Bécsben már
hagyomány, hogy a néhai esztergomi érsek halálának évfordulójához legközelebbi vasárnapon az Irgalmasok bécsi kórházában
gyűlnek össze a hívek, ahol Mindszenty József földi élete utolsó napjait töltötte, és ahol 2006 óta szobra is áll…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Interjú: Jogsegélyszolgálat, oktatás és tudományos tevékenység
Csóti György jelenleg a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, aki politikus, képviselő, majd Horvátországban magyar nagykövet
volt. Távinterjúnkban az intézet küldetéséről, muravidéki vonatkozásairól, az európai etnikai kisebbségekről beszélgettünk. […]Az

összes régió közül a Muravidéken vannak legkevésbé ügyeink. Ennek oka, hogy a Burgenlandnak nevezett osztrák tartományon
kívül itt él lélekszámban a legkevesebb magyar, másrészt az a tény, miszerint a magyarok államalkotó tényezők Szlovéniában. Ettől
függetlenül azért vannak problémák, főleg helyhatósági szinten tapasztalhatók panaszok. Ilyen az anyanyelvhasználat kérdése. Pár
évvel ezelőtt pereskedés folyt egy közüzemi céggel, mert nem volt hajlandó a magyar nyelvet használni olyan esetben, amikor a
törvény ezt előírta…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Vissza az iskolába, óvodába
Előreláthatólag május 18-án az általános iskolák 1–3. osztályos tanulói és az érettségiző középiskolások visszaülnek az
iskolapadokba. Megnyitnak az óvodák és a zeneiskolák is. A szülőknek a gyerekek visszatérése előtt nyilatkozatot kellett aláírniuk
gyerekük egészségi állapotáról. A legnagyobb kétnyelvű általános iskolába Lendván például a gyerekek 95 százaléka jön vissza…”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
A horvát kormány elfogadta a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság ajánlásait
Legutóbbi ülésén a horvát kormány döntött a Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és
elfogadott ajánlások jóváhagyásáról. A kisebbségi jogok érvényesítése terén Horvátország komoly partnerre talált
Magyarországban, így az elmúlt időszakban sorra valósultak meg a vegyes bizottság ülésein elfogadott ajánlások. […] A magyar
kormány már korábban elfogadta az ajánlásokat, a horvát kormány pedig a múlt heti ülésén hagyta jóvá az ajánlásokat és azok
végrehajtását…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Kinyitottak az iskolák és az óvodák
Majdnem két hónapig tartó kényszerszünet után újra kinyitottak az iskolák az alsó tagozatosok részére, és az óvodák is újra
működnek. Országosan mintegy 4500 kisdiák ült be ismét a padokba, magyar iskoláinkban pedig 13 tanuló. Az óvodák és az
általános iskolák alsó tagozatos osztálytermeibe is újra visszatért az élet. Legalábbis egy részükbe, mert például Eszék-Baranya
megyében a 6500 diákból alig több mind százan mentek iskolába, a többiek továbbra is a virtuális osztályteremben tanulnak.
Pálinkás Dijana, a kórógyi általános iskola megbízott igazgatója elmondta, mivel egy kis létszámú tanintézményről van szó, a szülők
úgy döntöttek, hogy továbbra is otthonról tanulnak a gyerekek, jól működik az online oktatás, és nem szeretnék megkockáztatni a
vírus terjedését. […]A horvát szülők 80 százaléka nem küldi iskolába gyermekét május 11-től – írta a Jutarnji list napilap, miután a
kormány bejelentette, hogy az említett időpontban az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Új kisbuszt kapott az eszéki magyar iskolaközpont
A HMDK közbenjárására egy új mikrobusszal gyarapodott az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési
Központ (HMOMK) buszflottája. Az új iskolabusz beszerzését a horvátországi magyarság fejlesztésére kidolgozott akcióterv
alapján a magyar állam támogatta…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Kétnyelvű mesekönyv az anyanyelvápolás hatékonyabbá tételéért
Jurković Matea Verőce-Dráva mente megye három iskolájában tart fakultatív magyarórákat. Hogy javítson az oktatás minőségén,
egy horvát-magyar kétnyelvű képes mesekönyvet írt a Verőce-Dráva mente megyei Magyarok Közösségének közreműködésével.
Reményei szerint a könyv az iskolai alkalmazás mellett helyet kap a helyi könyvtárakban is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk
>

ROMÁNIA/ERDÉLY
A „trianoni szerződés napjává” nyilvánította június 4-ét a parlament
Megszavazta a képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet, amely a „trianoni szerződés napjává" nyilvánítja június 4-ét
Romániában. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amelyhez
az állami és helyi hatóságok logisztikai, vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító
tudományos, oktatási, kulturális rendezvényekről a közszolgálati médiának is be kell számolnia. A kormánynak és a helyi
hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én, az első világháborút lezáró, Magyarország határait kijelölő békeszerződés

évfordulóján kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A Trianon-törvényt 235 szavazattal 21 ellenében és 25 tartózkodás
mellett szavazta meg a bukaresti képviselőház, hatályba lépéséhez pedig már csak az államfő aláírására van szükség…” Forrás:
Erdely.ma: teljes cikk >

Befutott Bécsbe az első romániai vendégmunkásokat szállító vonat
Megérkezett hétfő reggel a bécsi Schwechat repülőtér melletti vasútállomásra az első romániai vendégmunkásokat szállító vonat,
írja az APA hírügynökségre hivatkozva az Agerpres. Az osztrák ÖBB szövetségi vasúttársaság és a CFR román vasúttársaság közös
különvonata 80 idősgondozásra jelentkező, az osztrák fél által beszervezett romániai munkavállalót szállított, többségükben nőket,
akiket Bécsben rendfenntartók kísértek a szállodáig, ellenőrizve, hogy betartják-e a társadalmi távolságtartás szabályait. A hivatalos
adatok szerint Ausztriában 33 ezren szorulnak állandó segítségre, és mintegy 60 ezer idősgondozó dolgozik az országban. Az ápolók
80 százaléka romániai és szlovákiai nő, akik a koronavírus-járvány korlátozásai közepette nem tudtak visszatérni Ausztriába…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Hagyományos ballagás nélkül maradhat egy generáció
Bár még több helyen él a remény, hogy ünnepélyes keretek között, ölelkezve, boldogan, vagy egymás vállán pityeregve tehetnek
pontot iskolai tanulmányaik végére a 2019/2020-as tanév végzős diákjai, ennek lehetőségére egyelőre nem sok jel mutatkozik.
Hagyományos ballagás nélkül maradhat egy generáció, viszont egyre gyakrabban hallani arról, hogy kreatív, online búcsúztatókban
gondolkodnak az iskolák, mert nem szeretnék útravaló nélkül elengedni a gyermekek kezét. Erdélyi példákat gyűjtöttünk arról,
hogyan készülnek az iskolák a tanév végi búcsúra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Félrevezették a Magyarországon érettségiző romániai diákokat
Kéthetes karanténba kényszerült hazatérése után több romániai diák, miután Magyarországon érettségizett. Pedig a budapesti
Oktatási Hivatal április 30-án azzal nyugtatta az Erdélyből érkező érettségizőket, hogy érvényes úti okmánnyal, diákigazolvánnyal,
iskolai igazolással, az utazás célját tartalmazó nyilatkozattal vagy érettségi behívóval mindkét irányban átléphetik a román-magyar
országhatárt, és mentesülnek a karantén alól. Később azonban módosult az Oktatási Hivatal tájékoztatója, de a diákokat nem
figyelmeztették a változtatásokról. Novák Csaba Zoltán szenátor tudott a pórul járt erdélyi diákok esetéről. Megkeresésünkre
elmondta, a szenátus munkaügyi-, illetve külügyi bizottsága meghallgatásra hívták hétfőn Violeta Alexandru munkaügyi minisztert
és Bogdan Aurescu külügyminisztert, és az RMDSZ nevében rákérdezett ezekre az esetekre…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Tanári túlkapás a virtuális tanórák videós számonkérése
Több szülő és gyerek is jelezte híradónknak, hogy egyes tornatanárok vagy zenetanárok azt kérik diákjaiktól: készítsenek magukról
videót tornászás vagy zenélés közben, hogy az alapján adjanak jegyet ebből a tantárgyból. Ez a fajta számonkérés azonban a
gyermekvédelmi és adatvédelmi törvény szempontjából is aggályos, ezért a híradónk által megszólaltatott szakemberek túlkapásnak
tartják, és azt tanácsolják a gyerekeknek: ne tegyenek eleget az ilyen felkéréseknek…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Virtuálisan ünnepel a 30 éves Partiumi Keresztény Egyetem
Virtuálisan ünnepli meg a megalapításának harmincadik évfordulóját a Partiumi Keresztény Egyetem – közölte hétfőn a
felsőoktatási intézmény, A 2020. május 11-15. közötti időszakban tartották volna meg a Partiumi Egyetemi Napok
rendezvénysorozatot a nagyváradi Partiumi Keresztély Egyetemen (PKE). A PKE minden év májusában megünnepli
megalakulásunk évfordulóját, ez most a virtuális térben történhet meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Újranyitásra készülnek a romániai múzeumok, de nincs pénzük védőfelszerelésre
Javaslatot küldött a romániai múzeumi hálózat a kulturális minisztériumnak arra, hogy a szükségállapot után milyen feltételekkel
szervezzék meg a kiállítások látogatását. Mint írják, a minisztérium eddig nem egyeztetett a szakmával., bár Bogdan Gheorghiu
kulturális miniszter korábban azt mondta, a múzeumok az elsők között nyithatnának ki. Az európai gyakorlattal összhangban a
múzeumokat fokozatosan kellene újranyitni. A látogatók meghatározott útvonalon haladhatnának a kiállításokban, és csak
korlátozott számban léphetnének be. A fertőzésveszélynek leginkább kitett személyeket, például az időseket, külön idősávban
engednék be…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

50 éve sújtotta árvíz Szatmárnémetit, virtuális kiállítással emlékeznek rá
1970. május 14-én átszakadt a Szamos gátja Szatmár mellett, a megduzzadt folyó a megye és a megyeközpont több mint 30
százalékát belepte, fedél nélkül hagyva közel 20 ezer embert. A tragikus eseményre korabeli fotókkal, filmfelvételekkel és kétnyelvű
leírással emlékezik a Szatmár Megyei Múzeum…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Erdélystat: Interaktív térkép mutatja az erdélyi magyar népesség számát és arányát
Régiók, megyék, települések szintjén ismerteti az erdélyi magyar népesség számát és arányát az Erdélystat interaktív térképe és
adattára, amely itt érhető el. Az adat vizualizációban a teljes és a magyar nemzetiségű lakosságra vonatkozó adatok településméret
és év szerint is szűrhetők, térkép, táblázatok és diagramok segítik a gyors áttekinthetőséget. A legutóbbi négy népszámlálás
eredményeit bemutató felület hasznos társadalmi önismereti gyakorlat lehet a jelenlegi online oktatásban is, olvasható az Erdélystat
közleményében. Az adatok forrását az 1997-es, 1992-es, 2002-es és 2011-es népszámlálások hivatalos eredményei képezik, ezek a
jelenlegi településszerkezethez (városok és községek) vannak igazítva…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Csíky András kolozsvári színművész a Színházi Kritikusok Céhének idei életműdíjasa
2020-ban a 20. század második felének egyik legmarkánsabb erdélyi magyar színházi alkotója, a színész, színházalapító,
színészpedagógus Csíky András kapja a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját – közölte honlapján a céh. 2011 óta a tagság
évente egyszer titkos szavazással életművéért kritikusdíjat adományozhat olyan, a színházművészet bármely területén kiemelkedőt
alkotó, lezárt pályával vagy pályaszakasszal rendelkező 65 év feletti művésznek (színész, rendező, tervező, dramaturg stb.), aki
dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy
közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színházművészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk
neveléséhez, formálásához…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Erdélyi szerző nyerte a Libri irodalmi díjat
A zsűri egyhangú döntése értelmében a Libri irodalmi díj 2020-as győztese Láng Zsolt Bolyai című regénye. Grecsó Krisztián Vera
című regénye elnyerte a Libri irodalmi közönségdíjat. A zsűri, illetve a közönség tíz döntős közül választott, a listát 179 műből 180
neves közéleti személyiség szavazata alapján állították össze. A Bolyai című regényt a Jelenkor Kiadó gondozta. A könyv szerzője,
Láng Zsolt a könyv marosvásárhelyi bemutatóján felidézte: 1996-ban Esterházy Péter mondta neki, hogy írna egy regényt Bolyai
Jánosról, tervezte is, több hetet tölt a Teleki Tékában, tanulmányozza azt, ami fennmaradt róla. A párhuzamos univerzumokban
játszódó történetek atyjának nem adatott meg a lehetőség, hogy megírja ezt a regényt. A Marosvásárhelyen élő nyertessel a díj
bejelentése után nem sokkal a zsűri egyik tagja, Károlyi Csaba beszélgetett…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Erdélyi dokumentumfilm nyert a Mediawave online versenyén
László József Elhagyott terek/Abandoned Places című alkotását találta a legjobb dokumentumfilmnek a 30. Mediawave fesztiválhoz
kapcsolódó 7. Úton online nemzetközi fesztivál zsűrije. A Varga Balázs filmtörténész, Silló Sándor dramaturg, filmrendező és Durst
György producer alkotta háromtagú zsűri döntése értelmében László József Elhagyott terek című alkotása kapta a legjobb
dokumentumfilmnek járó díjat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a telekommunikációs törvény egy részét
Az SZK Alkotmánybírósága (Ab) szerdán hatályon kívül helyezte a telekommunikációs törvény néhány rendelkezését. A módosítás
a koronavírus-pandémiára hivatkozva lehetővé tette volna, hogy a Szlovák Közegészségügyi Hivatal hozzáférjen a
mobilszolgáltatóktól származó adatokhoz. Az Ab határozata a nem eléggé egyértelműnek ítélt rendelkezéseket érinti. Más
rendelkezések esetében a taláros testület hiányolja a garanciát, hogy az állami szervek nem fognak visszaélni a személyes
adatokkal…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Íme a szlovák kormányprogram először magyarul
Elkészült a szlovák kormányprogram magyar nyelvű fordítása. A 121 oldalas dokumentum Szlovákia történetében először került
lefordításra magyar nyelvre. Kezdeményezője Cseh Péter, a legerősebb kormánypárt, az Igor Matovič vezette OĽaNO magyar
nemzetiségű képviselője. A parlamenti választások 2020. február 29-én voltak Szlovákiában. A kormányprogramok április 19-én
fogadta el az új Matovič-kormány, április 30-án pedig a parlament. Nem egész két kéten belül annak teljes értékű magyar fordítása
is elkészül. A 129 oldalas magyar szöveg itt olvasható, lapozható, illetve letölthető…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Interjú: Új ember került a nemzetiségi főosztályra az oktatási minisztériumban
Szakemberként, gimnáziumi matektanárként érkezik az Oktatásügyi Minisztérium nemzetiségi főosztályához, hogy Filip Mónika
(SaS) államtitkárral együtt új lendületet adjanak az elmúlt négy évben (politikai értelemben) leginkább tetszhalott állapotáról ismert
szakterületnek. Az ipolysági Gajdács Mónika először a Körképnek nyilatkozott elképzeléseiről, terveiről […]Vannak olyan iskolák,
amelyek a megyehatáron találhatók, így a szomszédős megye magyar alapiskoláiból is sokan jelentkeznek a magyar gimnáziumba.

A fejkvóta azonban erre nem gondol. A megoldás az lehetne, hogy ne fejkvótát kapjunk, hanem osztályokra a pénzt. Így
fennmaradhatnának a magyar iskolák. […]Három fő prioritást fogalmazott meg: Egyetértve az államtitkárral a megbízott
osztályvezető is úgy látja, hogy változtatni kell a szlovák nyelv tanításának módszertanán. Mint ismeretes, a szlovák nyelv már
idegen nyelvként tanítható a kisebbségi oktatási intézményekben. Ám ehhez hiányzik a megfelelő módszertan. Szakemberek
bevonásával szeretnénk kidolgozni az új módszertant, melyre alapozva az alapiskola első évfolyamaitól már idegen nyelvként
taníthatnánk a szlovák nyelvet…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Interjú: Józan ésszel fel nem fogható, hogy Szlovákiában ma is érvényben vannak a kollektív bűnösséget kimondó
Beneš-dekrétumok
Kárpát-medence politikailag leginkább megfélemlített magyar közössége a felvidéki magyar – állítja Csóti György, a határon túl
rekedt magyarok jogvédelmét biztosító Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója. A vele készített interjúból többek között
kiderül, miben különböznek az elcsatolt nemzetrészek, hangsúlyosan fókuszálva ránk, felvidéki magyarokra, akikre oly jellemző az
„évek óta tartó önpusztító megosztottság. […]A felvidéki magyarok valóban más helyzetben vannak, mint a többi elszakított
nemzetrész. Kiindulásként megállapítható, hogy minden egyes elszakított terület különböző történelmi, társadalmi, gazdasági,
politikai folyamatokon ment keresztül Trianon óta. […] Azt nem hiszem, hogy a felvidéki magyar kevesebbnek érezné magát, mint
a többi Kárpát-medencei társa. Egyszerűen csak befelé fordul, az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján kilátástalannak látja a harcot,
passzivitásba vonul…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Bizakodó beiratkozások a Lévai és a Nagykürtösi járásba
Április folyamán a Lévai és a Nagykürtösi járás magyar alapiskoláiban is megtörtént a beiratkozás. A két járás számos kistérsége
szórványvidéken, valamint az etnikai és nyelvi határon található. Ez megmutatkozik a beíratott gyermekek létszámában is. A Lévai
járás legnagyobb létszámú magyar alapiskolája Zselízen működik. […] „Idén negyvenegy gyermeket írattak be, a következő
tanévben 37 kiselsős kezdi el az iskolai tanulmányaikat nálunk”– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Máté Anikó, a Zselízi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója. Sajnos, az öröm elmaradt a magyar szórványközösség egyik erős bástyájának
tekintett Léván, a Juhász Gyula Alapiskolában. „Az előrejelzések már sejtették, hogy kevés gyermekkel kezdjük a következő
tanévet. […] A Lévához közeli Besén az 1977/78-as tanév volt az utolsó, amikor még működött a magyar iskola. Később
Vámosladányban, Garamszentgyörgyön, Lekéren és Pozbán is megszűnt a magyar alapiskola. A pozbai alapiskola felső tagozatát
2012-ben, az alsó tagozat 2017-ben zárták be…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Érzelmi biztonságot nyújt az anyanyelvű óvodai nevelés
Az óvodaválasztás a szülő számár nagyon fontos döntés, hiszen a pici gyermek a családi környezet után az első intézményesített
közösségbe kerül az óvodába – jegyezte meg a Felvidék.ma megkeresésére Berky Angelika, a peredi óvoda óvópedagógusa, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett működő Óvópedagógusok Országos Társulásának elnöke. „Az óvoda
elsősorban érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek. Ezt a biztonságot csupán az anyanyelvű közeg tudja biztosítani a gyermek
számára” – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette: amennyiben anyanyelvén szólunk a gyermekhez, biztonságban érzi magát,
ugyanakkor, ha idegen nyelven szólunk hozzá, az tartózkodást vált kis belőle…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Felmérés a felvidéki magyar értelmiség legfiatalabb generációjának helyzetéről
A 2018-ban alakult Impulzus Társulás a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásával (TéKa) közösen idén
tavasszal egy online kérdőíves felmérést indított a felsőoktatásban részt vevő szlovákiai magyar fiatalok körében. Céljuk a szlovákiai
magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók helyzetének feltérképezése által a fiatalok tudományos érdeklődésének,
tehetséggondozásának fejlesztése. […] Az első műhelyprogramnak a martosi székhelyű Esterházy Akadémia adott otthont még
január folyamán, a másikat Budapesten rendezték meg. Ezek során különféle módszertani képzésekre került sor, ahová be tudtak
csatlakozni azok a fiatalok, akik önkéntesen jelentkeztek a programba. „Ehhez tartozott egy szociológiai képzés a téma szakemberei
által. Célunk nem csupán egy műhely, egy csapat létrehozása, de az is, hogy ez a csapat aztán egy konkrét munkát is elvégezzen…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Földet gyűjtöttek a fémkapszulába
A Sine Metu Polgári Társulás nemrég újabb alkotáson kezdett dolgozni a gombaszögi völgyben. A társulás önkénteseinek
hozzájárulásával megmentették annak a 16 tonnás selmecbányai honvédszobornak a talapzatát, melyből annak a felvidéki lobogónak
a talapzatát alakítják ki, melyet a völgyben fognak felállítani. A lobogó a felvidéki magyarok egymás iránti közösségvállalását, a
magyarok összetartozását jelképezi. […]Szlovákiában jelenleg 535 magyarlakta települést tartanak számon. Mivel a társulásnak az
az álma, hogy a hónap végéig az összes településről érkezzen hozzájuk egy-egy földadomány, a Szepsiben székelő Cseresznyeklub
Polgári Társulás a hét elején magángyűjtéssel próbált segíteni a gombaszögi csapat álmának megvalósításán…” Forrás: Ujszo.com:
teljes cikk >

Jövőre befejeződhet a borsi kastély komplex rekonstrukciója
Jó ütemben halad a borsi kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyének másfél évvel ezelőtt kezdődött átfogó felújítása. A közel 2,5
millió euróból (805 millió forint) megvalósuló rekonstrukció részleteiről Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója
számolt be az Új Szónak. „Az egész felújítás a teljes tetőszerkezet újraépítésével, illetve a födémek részleges cseréjével kezdődött.
Az 1940-es években épített, a kastély belső udvarában található verandaszerű szerkezetet lebontottuk és újraépítettük. Ha továbbra
is minden a terv szerint halad, a kastély átfogó felújítását már 2020 második felében befejezhetjük” – nyilatkozta Diószegi László.
Azok, akik a felújítás előtti állapotában is látták a kastélyt, már most, a rekonstrukció közepén is jól érzékelhetik a változás nyomait.
Az épületkomplexum kívülről nézve teljesen megújult…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Múltidéző: Dr. Jankovics Marcell (1874-1949) utolsó, kiadatlan műve
Tavaly novemberben volt 70 éve, hogy dr. Jankovics Marcell budai otthonában visszaadta lelkét a teremtőjének. Az életműve két
legfontosabb művét, mind a Szálasi-kormány, mind pedig a kommunisták betiltották. Így például a Húsz esztendő Pozsonyban című
emlékirat csak 2000-ben, az első kiadás (1939) megjelenése után 61 évvel jelenhetett meg újra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk
>

Templomismertető: Körmöcbánya Szent Katalin-temploma
A város első temploma a 13. század végén épült. Erre épült rá 1465–1485 között az a Szent Katalinnak szentelt templom, amelyet
ma is megcsodálhatunk. A várhegyen épült, annak domináns építménye…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Sikerült teljesen eloltani a tüzeket a csernobili zónában
Több hét után végre sikerült teljesen eloltani minden tűzfészket a csernobili tiltott övezetben - jelentette be szerdai videoüzenetében
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő hozzáette, hogy a szomszédos Zsitomir megyében is eloltották a legtöbb tűzgócot a
szakemberek. Köszönetet mondott a katasztrófavédelemnek és az oltásban részt vevő más szolgálatok tagjainak. A tüzek nem érték
el a kritikus objektumokat, vagyis az 1986-os katasztrófában felrobbant atomerőművet, atomhulladék-tárolót vagy lőszerraktárt.
Ugyanakkor a széljárás miatt a csernobili és a Zsitomir megyei tüzek füstje április közepén néhány napig jelentősen rontotta Kijev
levegőjének minőségét…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Az igazgatók kénytelenek elbocsátani a nyugdíjas tanárokat
2020. július 1-ig az oktatási intézmények vezetői kötelesek megszüntetni a határozatlan időre kötött munkáltatói szerződést azokkal
a pedagógusokkal, akik már nyugdíjat is kapnak. A Középfokú oktatásról szóló törvény hatályba lépésével elrendelték a határozatlan
időre megkötött munkaszerződések megszüntetését is a középiskolai tanintézményekben, ha a pedagógusnak az életkora szerint már
nyugdíj is jár, számolt be a goloskarpat.info…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Az egyiptomi piramisoknál is régebbi templomot találtak a régészek Ukrajnában
Az ukrán régészek megtalálták és folytatják a Cucuteni (időszámításunk előtti IV. évezred) kultúra városszerű településeinek
kutatását. Régebbiek, mint az egyiptomi piramisok, amelyeket egyébként az időszámításunk előtti III. évezredben építettek. Erről
az „Ősök öröksége” kulturális és történelmi honlap számolt be. A település Kirovohrad megye novoarhengelszki járási Nebelivka
és Okszanine falvak közötti mezőkön található. Részben háromszög alakú, amelyet két patak összefolyása képez a Nebelivka folyó
jobb partján, a Jatran bal oldali mellékfolyója mellett…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Ellenzik a viskiek a kormány által erőltetett Huszti kistérséggel való egyesülést
Május 13-án tette közzé az ukrán kormány azon távlati terveit, melyben jóváhagyta Voliny, Kárpátalja, Kirovohrad, Poltava és
Csernyihiv megyék esetében a településtársulások létrehozását. Ezen tervben Visket és Velétét is hozzácsatolják a Huszti
kistérséghez. Az önkényesen meghozott határozat azonban hatalmas felháborodást váltott ki a helyiek körében, akik tudta nélkül és
akarta ellenére döntött a Zelenszkij által vezetett kormány. […]A polgármester május 13-án este rendkívüli tanácsülést hívott össze,
melyen megvitatták a kormány által kedélyeket felborzoló önkényesen erőltetett tervezetet. Május 14-én reggel, közép-európai idő
szerint 09.00-kor a Huszti Járási Tanács hivatalában Visk és Veléte vezetőségét fogadják, ahol az érintettek megpróbálnak
fellebbezni a kormány által elfogadott döntés ellen…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Hogyan tovább Felső-Tisza-vidéki magyar szórványoktatás?
A 2020. január 16-án elfogadott általános középfokú oktatásról szóló törvény végérvényesen szabályozta az anyanyelvi oktatás
helyzetét. Eszerint 2023-tól az általános és középiskolák felső tagozataiban csökkenő százalékban engedélyezi a különféle
tantárgyak anyanyelven való oktatását. Különösen érzékenyen érinti ez a rendelkezés a Felső-Tisza-vidéki szórványoktatást, ahol
az elmúlt negyed évszázad során sikerült megállítani az asszimilációt, s a vegyes családok esetében biztosítani a magyar nyelv
színvonalas elsajátítását. Jelenleg a Felső-Tisza-vidéken Visken, Aknaszlatinán és Técsőn lehet magyar nyelven középfokú
képzésben részesülni. Técsőn a Hollósy Simon Középiskola mellett a Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceumban. Az
alábbiakban Ambrus Pál, az UMDSZ Felső-Tisza-vidéki szervezetének elnöke, a Técsői Magyarok Oktatásának és Kultúrájának
Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány elnöke azt vázolja, hogy az elfogadott törvényi szabályozás ismeretében hogyan látja a
líceum, illetve a szórványoktatás helyzetét. […]1997-ben látva azt, hogy a líceum fenntartásával érdemben senki sem akar
foglalkozni, létrehoztuk a Técsői Magyarok Oktatásának és Kultúrájának Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítványt. Ez a testület
segíti mind a mai napig a líceum működését. Az alapítványnak és a magyarországi pályázati lehetőségeknek köszönhetően tudjuk
fedezni azon kiadásokat, amelyeket az ukrán állam nem finanszíroz…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Önellátó Nagycsalád Projekt a KMNE szervezésében
Beregszászban vette kezdetét az akciónk, amit Csongoron és Salánkon folytattunk. Az általunk életre hívott Önellátó Nagycsalád
Projektre, vagyis a haszonállat programra összesen 298 család jelentkezett – magyarázta Dancs György, a KMNE alelnöke. – Több
lehetőség közül választhattak a családok, csibét vagy kiskacsát lehetett igényelt, a negyven darab jószág mellé a családok 25
kilogramm tápcsomagot, 50 kiló kukoricát, illetve egy csomag vitamint kaptak. Aki a nyulat választotta, az öt darabot vihetett haza,
valamint méhcsalád is gazdára talált – tette hozzá…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Beregszászban köszönőlevelet vehetett át a Bundás házaspár sokéves odaadó munkájukért
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint sok éve nevel igazi tehetségeket az ifjú
beregszásziak között a Bundás házaspár és híres Ludovika táncegyüttesük. A napokban ünnepelte születésnapját mind Bundás Lajos,
mind felesége, Viktória, akik mindketten Pro Urbe-díjasok…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Világszenzáció lehet az új, életmentő magyar terápia
Életmentő lehet a Baranyi Lajos Egyesült Államokban élő magyar kutató által kifejlesztett terápia, amely képes meggátolni a
koronavírus-fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos
tüdőgyulladást. A professzor ezzel a problémával már hosszú ideje foglalkozik, és a citokinvihar ellen olyan peptideket, vagyis
fehérjemolekulákat sikerült fejlesztenie, amelyek nem toxikusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a
szervezetben, pár óra alatt elbomlanak. Fontos tulajdonságuk még, hogy miután vírus függetlenek, nem tud kialakulni velük
szemben rezisztencia. Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem
hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

