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Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető
– ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Mészáros András filozófus,
az MTA külső tagja válaszol. […] a leállás révén visszaidézhetem a múltat, így a saját múltamat is. Az első válaszban leírtakhoz
tartozik ugyanis, hogy a zajban és a rohanásban elfeledkezünk a múltról, és csak a mának élünk. A ma pedig egydimenziós létforma,
ahogy arról Kierkegaarddal kezdődően a huszadik századi egzisztencialistákig sokan írtak. A mostban élő ember is egydimenziós…”
Forrás: Paraméter.sk: teljes cikk >

AUSZTRIA
Ausztria megnyitotta határátkelőit Magyarország felé
Vasárnap, május 17-én 0:00 órától Ausztria keleti szomszédai – Magyarország, Csehország és Szlovákia irányába is megnyitotta
határait. Az összes határátkelő megnyitása jelentős könnyebbséget hoz mind a személy-, mind a teherforgalom számára, különösen
a határrégióban élő ingázók szituációja fog javulni. Az egészségügyi és rendőri ellenőrzés során nem állítanak meg minden járművet
a határátlépéskor, hanem csupán szúrópróba szerűen végzik vasárnap éjféltől az ellenőrzést. A május 17-el megnyílt határátkelők
listája…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Határon átnyúló együttműködés online térben
A koronakrízis az UMIZ határon átnyúló együttműködését is az online térbe terelte. Kelemen László, az intézmény vezetője is részt
vett a Vas Megyei Civil Információs Centrum online sajtótájékoztatóján, ahol a szombathelyi székhelyű szervezet és az alsóőri
médiaközpont legújabb együttműködési formáiról számoltak be. A tervek között egy határon átnyúló civil adatbázis és közös
rendezvénynaptár szerepel. Az adatbázis az egyesületek, alapítványok alapvető adatait fogja tartalmazni, mint például a név, a
székhely, a profil vagy az elérhetőség. A cél pedig az, hogy a civil szervezetek még egyszerűbben tudjanak hálózatot építeni,
kapcsolatot teremteni egymással…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Távmunkában készül a Bécsi Napló
A Bécsi Naplót az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége adja ki immár negyven éve. Megszokott volt,
hogy a szerkesztés utolsó fázisában a Bécsi Magyar Otthonban találkoztak a tördelők, szerkesztők és együtt végezték az utolsó
simításokat. Most első ízben távmunkában készült el a lap. „Rendkívül meglepő volt, hogy ilyen jól sikerült, ilyen módszerrel még
sosem dolgoztunk. A végső fázisban heten szoktunk bent lenni az irodában, most minden cikket hozzám küldtek el az írók“, mondta
el Deák Ernő főszerkesztő…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Magyar nyelvű misék az Őrvidéken
Május 15.-e óta, bizonyos szabályozások mellett újra lehet istentiszteleteket, szentmiséket tartani a templomokban. Az Őrvidéken
Alsóőrött katolikus, Felsőőrött református és Őriszigeten evangélikus szertartást is tartottak vasárnap…” Forrás: Volksgruppen.at:
teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Mennyi idő múlva állhat talpra a romániai gazdaság?
Merőben más a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság a 2008-2009-eshez képest, és sok mindent meg fog változtatni –
mutattak rá a COVID-19 –Romanian Economic Impact Monitor társkezdeményezői és működtetői a Kreatív Kolozsvár rendhagyó
online-estjén szerdán. A meghívottak, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja, Bálint Csaba, a Lancaster University

adjunktusa, a BBTE társult oktatója, Csala Dénes, illetve a BBTE docense, Nagy Bálint Zsolt avattak be abba, hogyan látják a többi
között a romániai munkaerőpiac, a fizetések alakulását, és hogy egyáltalán, mire számíthatunk a következő években…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Német lap: Iohannis nem érdemli meg a Nagy Károly-díjat az uszítása miatt
Egész oldalas összeállításban bírálja a Frankfurter Allgemeine Zeitung a román államfőt az Erdélyi „kiárusításával” kapcsolatos
kirohanása miatt. Összeállításában a FAZ emlékeztet, hogy a Nagy Károly-díjnak többek között François Mitterrand, Helmut Kohl,
Winston Churchill, Konrad Adenauer, Angela Merkel, Emmanuel Macron, II. János Pál pápa és Bill Clinton is a birtokosa. A rangos
elismerést csütörtökön kellett volna átvennie Iohannisnak Aachenben, de a ceremónia a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A lap
megállapítja: az államfő célja a Szociáldemokrata Pár (PSD) gyengítése volt az év végi parlamenti választások előtt. „Ebben nincsen
semmi rendkívüli, hiszen a hatalomért való küzdelem a demokrácia egyik velejárója. De az nincs rendben, ha ennek a küzdelemnek
a nemzeti kisebbségek isszák meg a levét” – írja a FAZ…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kulturális miniszter: szeptember 1. előtt nem lesznek tömegrendezvények
Szeptember 1. előtt nem lesznek fesztiválok, koncertek, a múzeumok készülnek az újranyitásra, a színházak pedig talán szabadtéri
előadásokban reménykedhetnek, derült ki Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. […] A tárcavezető
szerint a filmipar újraindításáról is folynak a tárgyalások. Egyébként szerdán több mint 230 filmgyártó és filmipari szolgáltatásokat
végző cég, 35 filmrendező és közel 20 filmes egyesület levélben kérte Klaus Iohannis államfő támogatását és a „kulturális
vészhelyzet” kihirdetését. Mint levelükben írták, a filmipar abba a paradox helyzetbe került, hogy nem tud gyártani és tartalmat
eladni, pedig a tartalom iránti igény magasabb mint valaha…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Ezek a szabályok érvényesek a második félév lezárásakor
Megjelent a Hivatalos Közlönyben az iskolások második félévi jegyeinek lezárását szabályozó miniszteri rendelet. Az oktatási
miniszter rendelete leszögezi, hogy a második félévi dolgozatok elmaradnak, és legalább két jeggyel/minősítéssel lehet lezárni a
félévet. Az általános iskolai, líceumi, szakiskolai és posztliceális osztályok esetében a következő eljárás szerint kell lezárni a
második szemesztert…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Erdélyi diáksiker a rockoperaversenyen
Lezárult a hétvégén az István, a király iskolába megy című online tehetségkutató verseny. A nyertes kézdiszentléleki,
gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi diákok és tanárok beszéltek lapunknak az eredményhirdetés izgalmairól, a győzelem
jelentőségéről…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Képkockákon egy dél-erdélyi szórványközösség élete
Kóbor sorsán keresztül egy átfogó jelenséget, az elnéptelenedő kis falvak világát szeretné bemutatni Ferkó Zoltán, aki a Brassó
megyei faluról készített dokumentumfilmet. A magyarországi alkotó a szociográfiai anyagról, a szórványlétről beszélt a Krónikának.
A dokumentumfilmet eddig 36 helyszínen vetítették élő közönség előtt Erdélyben, Magyarországon, Szlovákiában,
Németországban, Kanadában és az Egyesült Államokban. A bemutatók között volt négy nemzetközi filmfesztivál is. […] az alkotók
úgy döntöttek, előrehozzák a film őszre tervezett online bemutatóját, így most már szabadon megtekinthető a YouTube-on. Kóbor
száz évvel ezelőtt ezerfős, színmagyar település volt, a lélekszáma mára 200 körülire csökkent, amelynek alig egyharmada magyar,
ők is főként 60–70 év felettiek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Múltidéző: Kézdivásárhelyi udvarterek – ahogy Vámszer Géza látta őket 1960-ban
Aki Kézdivásárhely jellegzetes udvartereinek történetére kíváncsi, Vámszer Géza tanulmányát veszi elő, amelynek szerves részét
képezik a kutató 1960-ban készült fényképei is. A fényképezést feltalálása után elég gyorsan befogadták a különböző kutatási
területek: az adatgyűjtés módszerévé avanzsált a pszichológia, az orvostudomány, a biológia, a régészet és a geológia területén is.
Kezdetben fényképészek együttműködésével készültek a kutatói fotók, 1920-as évektől azonban már egyre inkább saját
fényképezőgéppel mentek terepre a kutatók. Így tett Vámszer Géza néprajzkutató és művészettörténész is, aki 1930 és 1974 között
fényképezőgéppel is végezte munkáját…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Fokozatosan térnek át az erdélyi magyar egyházak a szabadtéri misékre, istentiszteletekre
Jóváhagyta az erdélyi magyar történelmi egyházak többsége a szabadtéri istentiszteletek, misék megtartását, amelyre a
veszélyhelyzet pénteki kihirdetése nyomán immár lehetőséget biztosítanak a hatóságok. Számos erdélyi gyülekezetben már a
hétvégén felhagytak az online istentisztelettel, és a templomkertben tartották meg a szertartást a védőmaszkban, egymástól kellő
távolságra tartózkodó hívek számára…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Jogi bonyodalmak késleltetik a Vallásszabadság Háza bukaresti fiókjának létrehozását
Jogi bonyodalmak késleltetik a Magyar Unitárius Egyháznak azt a tervét, hogy Bukarestben egy székházat létesítsen gyülekezeti
célokra, amelyben vendégszobák is lennének, és amelyben helyet kapna a kolozsvári Vallásszabadság Háza bukaresti fiókja is. A
kormány csütörtöki ülésén fogadott el egy határozatot, amelynek értelmében visszavették a Magyar Unitárius Egyháztól annak a
bukaresti belvárosi ingatlannak a használati jogát, amelyet az állam 2018-ban szintén egy kormányhatározattal adott át neki ingyen
49 évre. […] A beruházást azt követően állították le, hogy 2019 utolsó napjaiban megtudták: a szóban forgó ingatlan restitúció
tárgyát képezi, és egy bírósági ítélet szerint már visszaszolgáltatták az egykori tulajdonos leszármazottjának…” Forrás: Erdely.ma:
teljes cikk >

Felhívás: Július végéig lehet jelentkezni a Nyilas Misi ösztöndíjprogramra
A Nyilas Misi Tehetségtámogató egyesület közleménye szerint pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló
képességű gyermeke a 2019/2020-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar
közoktatásban, és teljesíti az alábbi feltételeket: […] Az ösztöndíjat a világ minden részéből és Erdélyből jelentkező támogatók
biztosítják, és amennyiben az adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak
megfelelő támogatást jelent…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A végzősök több mint 99%-a „leérettségizett”, számukra véget ért a tanév
Az idén érettségizők nagy része megelégedett a jegyei átlaga alapján meghatározott érettségi osztályzatokkal, csupán 392-en
jelentkeztek szóbeli érettségire – tájékoztatott az oktatásügyi minisztérium. Több mint 41 ezer diáknak kellett volna érettségiznie
idén, de csak kevesebb mint 1 százalékuk fog bizottság elé állni május végén vagy június elején. Háromnegyedük angolból fog
vizsgázni, mert emelt szintű érettségit szeretne ebből a tárgyból. A diákok nagy része tehát elfogadta az osztályzataikból kiszámított
átlagot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Már a déli városok polgármesterei is sürgetik a határnyitást
Egyre több magánszemély, csoportosulás és politikus tesz lépéseket annak érdekében, hogy a bő két hónapja tartó határzárral
egymástól szétszakított családok, párok végre ismét találkozhassanak egymással. Legutóbb Keszegh Béla, Komárom polgármestere
kezdeményezésére további tíz város polgármestere írta alá az Igor Matovič miniszterelnöknek küldött, határnyitást sürgető levelet,
amelynek másolatát Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Ivan Korčok külügyminiszter és Martin Klus
külügyminisztériumi államtitkár is megkapta. Hangsúlyozták, hogy a déli régiókban a határok nyitása, vagy az átlépési szabályok
enyhítése nem csupán gazdasági jellegű kérdés…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

30 éves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az első közgyűlésre emlékezve május 16-án egy emlékülésen idézte volna fel a 30
évvel ezelőtti indulást, a kezdeteket, a folyamatos fejlődést, a jelenkort. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Kárpátmedencében első külhoni magyar pedagógusszövetségként alakult meg 1990-ben. A szövetség első közgyűlésére 1990. május 12én került sor Komáromban. Az évfordulóhoz kapcsolódva a szövetség az alábbi videót készítette el…” Forrás: Felvidék.ma: teljes
cikk >

Videóinterjú a távoktatásról
Több hét online távoktatás után talán már körvonalazódnak ennek a tanulási-tanítási módszernek az előnyei, illetve hátrányai.
Miklós Beáta, a dunaszerdahelyi egészségügyi középiskola igazgatója első éven vezeti az intézményt. Amikor elkezdte a munkát,
nem erre számított, de közös erővel megbirkóztak a feladattal. […]Kerülik a közösségi médiát, biztonságos platformon
kommunikálnak a gyerekekkel, akik órarend szerint tanulnak a mai napig…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Rég tapasztalt siker: sok a magyar kiselsős a Mátyusföldön
Rég tapasztalt sikert hozott a magyar iskolába való beíratás a Mátyusföldön. Amiről álmodni sem mertünk: a Galántai járás több
magyar tanítási nyelvű alapiskolájában sikerült megduplázni a jövőbeli első osztályosok számát. Mátyusföldi viszonylatban főleg a
vegyes házasságokban, vagy a bizonytalan identitástudattal rendelkező családokban merül fel az, hogy a magyar gyermeket szlovák
iskolába írassák; ennek szinte természetes előzménye a szlovák óvoda látogatása…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Református alapiskola nyílik Rimaszombatban
Az új tanévben megnyitja kapuit a Rimaszombati Református Alapiskola, amely a felekezeti fenntartású oktatási intézményeket
tekintve az utolsó hiányzó láncszem volt Gömörben. Ennek köszönhetően a közeljövőben olyan református iskolaközpont jöhet
létre, amely az óvodáskortól az érettségiig biztosít színvonalas, keresztyén alapelvekre épülő oktatást a magyar diákok számára. Az
egykor a Ráróssy család tulajdonában álló ingatlant egy magánszemélytől sikerült megvásárolnia az egyházközségnek. A Daxner
utcában, a Csillagház és a cserkészotthon szomszédságában található épület teljes külső és belső renováláson esett át. A kibővítésnek
köszönhetően öt tantermet, egy tanári szobát, öltözőt, az alagsorban egy tornatermet sikerült kialakítani, az épülethez tartozó
szociális helyiséggel és raktárral együtt. Az intézmény így 80 gyermek befogadására lesz alkalmas…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk
>

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Az EP megszavazta – Ukrajna 1,2 milliárd eurós támogatást kap
Az Európai Parlament (EP) gyorsított eljárásban döntött a közösséggel szomszédos országok anyagi támogatásáról, tájékoztat a
zn.ua. A célra elkülönített 3 milliárd euróból Ukrajna 1,2 milliárdot kap a koronavírus-járvány okozta gazdasági veszteségek
enyhítésére. Ezzel együtt az Európai Unió meghosszabbította az Ukrajnával 2002-ben kötött tudományos és technológiai
együttműködésről szóló egyezményt is…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

A Legfelső Tanács már ezen a héten tárgyalni fogja a kettős állampolgárságról szóló törvénytervezetet
A parlament már ezen a héten napirendre tűzi a kettős állampolgárságról szóló elnöki törvénytervezet tárgyalását – adta hírül hétfőn
az Ukrajinszka Pravda hírportál. A kiadvány szerint a kérdést a képviselők megvitatták a hétfői egyeztető tanácsi ülésen, amelyen
Ruszlan Sztefancsuk első házelnök-helyettes, az államfő parlamenti meghatalmazottja elmondta, hogy az államelnöknek a világban
élő 65 millió ukrán egyesítésére irányuló kezdeményezése részben a kettős állampolgárságról szóló törvénytervezetben ölt testet.
Azt ugyanis az Ukránok Világszervezetével és a diaszpóra-szervezetekkel közösen dolgozták ki – emlékeztetett. Sztefancsuk azt is
közölte, hogy a törvénytervezetben világosan meg lesznek jelölve azok az országok, amelyek vonatkozásában érvényes lesz a kettős
állampolgárság…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Ukrajnában ragadtak a béranyáktól származó babák
Míg sok külföldi országban törvény tiltja, Ukrajnában a béranyaság régóta jövedelmező biznisz. Ám a karantén intézkedések miatt
az utóbbi hetekben nem tudtak kijuttatni az országból több száz újszülöttet, amiről az egyik reproduktív egészségügyi központ, a
BioTeh publikált videót. Kiderült, hogy csak az ő intézetükből ötvenegy baba várja, hogy hazavigyék amerikai, olasz, spanyol, brit,
kínai, francia, német stb. szülei. A problémára reagáló Ljudmila Deniszova emberjogi ombudsman kijelentette, azonnal rendezni
kell, mégpedig törvényi szinten a problémát, hisz a béranyaság tömeges méreteket öltött és úgy reklámozzák Ukrajnában, akár egy
terméket. Ukrajna azért vált a béranyaság Mekkájává, mivel itt 30 és 70 ezer dolláros áron „kínálják” az újszülötteket a
külföldieknek. Például az USÁ-ban ez az összeg 300 ezer dollár…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Különleges katonai egységet akarnak az ukrán-magyar határra
Bizonyossá vált, hogy kaszárnyát építenek a legnagyobb kárpátaljai városban, Beregszászon. Az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség a miniszterelnökhöz fordul válaszért: vajon miközben a keleti fronton háború dúl, miért a békés nyugati határnál erősítik
a fegyveres jelenlétet? […] Babják Zoltán, Beregszász polgármestere kiemelte: a beregszászi önkormányzatnak nem célja
megakadályozni bármit is. Hozzátette, jelen helyzetben ez nem lenne taktikus lépés. Amennyiben katonai alakulat érkezik
Beregszászba, ez adóbevételeket jelent a városnak, valamint munkahelyet is teremt – próbálta pozitív oldalról megközelíteni a témát
a városvezető…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Rendkívüli találkozó Kárpátalja kormányzója, valamint Visk és Veléte vezetői között
Május 14-én a délutáni órákban rendkívüli találkozó keretében vitatták meg a kormány által elfogadott felháborító kistérségi
egyesülési tervezetet Ungváron a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatalban Visk és Veléte önkormányzatainak vezetői,
valamint Olekszij Petrov, Kárpátalja újonnan kinevezett kormányzója. A delegáltak úgy vélekedtek, hogyha a helyzet megkívánja,
készek elmenni akár Kijevig, és a végsőkig harcolni, kiállni jogaik mellett. A megyei közigazgatási hivatal vezetője úgy véli, hogy
ez a kérdés a viski kistérségbe tömörülni szándékozók javára kell, hogy eldőljön, amihez az első lépések már megtörténtek.
„Beszéltem a közösségek fejlesztéséért felelős minisztérium vezetőségével. Valóban van olyan álláspont, amelyet – többek között

– a megyei közigazgatási hivatallal is egyeztetni kell, s amely most a mi távlati tervünket képviseli…” Forrás: Karpataljalap.net:
teljes cikk >

Tankönyv a távoktatásról, tanároknak
Elkészítettek egy módszertani kiadványt a pedagógusok számára, amely az iskolai távoktatás megszervezéséhez nyújt segítséget,
írja az osvita.ua. A kézikönyv a távoktatás működéséhez szükséges főbb eszközöket sorolja fel, és ajánlásokat tesz arra vonatkozóan,
a tanárok hogyan állítsák össze az órarendet, hogyan szervezzék meg a munkát a karantén idején, illetve a számonkérés és az
értékelés sajátosságait is részletezi. A szerzők megjegyzik, a távoktatás a tanárok, a diákok és a szülők számára is kihívás…” Forrás:
Kiszo.net: teljes cikk >

Értékes régészeti leleteket találtak az ungvári várban
Mintegy 200 darabból álló régészeti leletről számolt be a médiának Volodimir Mojzses régész, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára.
A több tucat érme, medál és öltözékelem – övcsat, gomb és más rögzítő eszköz –, valamint egy kereszt az ungvári vár templomának
romjainál végzett ásatások során került elő még az elmúlt évben. A szakemberek először megvizsgálták és jegyzékbe vették a
tárgyakat, így bemutatásukra csak most kerülhetett sor – nyilatkozta az ásatásokat vezető régész a Szuszpilne Zakarpattya
hírszolgáltatónak május 12-én…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Hálaadó szent liturgiát végeztek Beregszászban
Hálaadó szent liturgiát végeztek május 15-én Beregszászban annak emlékére, hogy a helyi egyházközség tagjai 30 évvel ezelőtt,
1990. május 15-én vehettek részt először nyilvános szent liturgián a Vérke-parti városban. A Görögkatolikus Egyházat a
kommunizmus idején betiltották, csak 1989-ben legalizálták. A beregszászi közösség ekkor még nem kapta vissza templomát az
ortodoxoktól, így 1990 húsvétján a helyi temetőben szenteltek pászkát, majd május 15-én itt tartották meg az első szent liturgiát.
[…]A kétnyelvű – magyar és ószláv – szent liturgiát Szabó Konstantin celebrálta Szabó Viktor és Marosi István beregszászi
papokkal…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Felhívás: XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2020. november 6-ra
meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával
már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbia az uniós átlagnál ötször több energiát fogyaszt
A szerb kormány a múlt héten fogadta el az energiahatékonyságra vonatkozó idei évi rendeletet. Erre a célra a költségvetésből fél
milliard dinárt különítettek el. Az energiahatékonysági beruházások pedig nagyon fontosak, hiszen az ország az uniós átlagnál
négyszer-ötször több energiát fogyaszt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Megkezdődött a kollektív immunitás kutatása Szerbiában
Száz család vérmintáját vizsgálták meg eddig Szerbiában a kollektív immunitás kutatása keretén belül, jelentette Verica Jovanović,
a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. Sikeresnek nevezte a kutatásokat, amelyeknek célja meghatározni azt, hogy a lakosság
hány százalékában alakult ki a járvány alatt ellenállóképesség…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Több mint 150 tudós tiltakozott nyílt levélben a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet (IFDT)
tudományos szabadságának csorbítása ellen
Több mint 150 tudós – köztük Jürgen Habermas, Nancy Fraser, Noam Chomsky, Judith Butler, Antonio Negri, Martha Nussbaum
és Étienne Balibar filozófusok, társadalomtudósok, nyelvészek – tiltakozott nyílt levélben a szerbiai kormány azon terve ellen,
amely a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet (IFDT) tudományos szabadságának korlátozására irányul. A tiltakozást
az váltotta ki, hogy a neves belgrádi intézet igazgatótanácsába került Zoran Avramović, aki az 1990-es években vezető tisztséget

töltött be a szélsőjobboldali Szerb Radikális Pártban, s aki felelős az IFDT újvidéki regionális tudományos központjának pénzügyi
ellehetetlenítéséért – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung a pénteki nyomtatott lapszámában…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Eredményes időszak áll a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete mögött
„Minden eddiginél többen vagyunk!” – ezzel a címmel jelent meg bejegyzés a minap a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
honlapján, ahol a szervezet illetékesei arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy idén már mostanáig minden eddiginél többen,
összesen százkilencvenen igényelték a tagsági igazolványukat, ami a VMÚE elnöke szerint óriási örömet, ugyanakkor igen nagy
felelősséget is jelent számukra, hiszen azt jelzi, hogy jó irányba haladnak azon az úton, amelynek célja a vajdasági magyar újságírótársadalom újjászervezése és megerősítése. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete emellett egyéb projektumokon is dolgozott
az elmúlt hónapok során, aminek köszönhetően nemrég elkészült az egyesület megújult honlapja és rövidesen napvilágot lát a
legújabb kiadványuk is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Értékmentő, látványos kiadvánnyal készül a Hét Nap a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából
A Nemzeti Összetartozás Éve jegyében, vajdasági kulturális, oktatási, művészeti intézmények és szervezetek, a Szekeres László
Alapítvány koordinálásával, szerteágazó rendezvénysorozatot terveznek megvalósítani, a jelentős eseményhez pedig a lapok is
hozzájárulnak. A Hét Nap egy különleges kiadványt készít, amely a vajdasági magyar értékekre helyezi a hangsúlyt. Erről kérdeztük
László Editet, a Hét Nap igazgatóját: […] Valójában ez egy értéktár lesz, vajdasági magyar jellegzetességek gyűjteménye, amelyet
szeretnénk továbbadni a következő generációknak is. […] A múlt esztendő közepén elindítottunk egy rovatot, amely kifejezetten a
vajdasági magyar értékeket, a hagyományainkat, a magyarlakta településeinket, falvainkat mutatja be. Ezt a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézettel közösen készítjük a lapban, és most lehetőség nyílt arra, hogy színes kiadvány formájában is megjelenjen…”
Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Gyászhír: Telch György
A kanadai Kalejdoszkóp – Kaleidoscope című kétnyelvű művészeti folyóirat tulajdonosa, Telch György főiskolai professzor hosszas
betegség után 2020. május 7-én elhunyt.1936-ban a Vajdasági Zomborban született Gyuri bácsi és itt töltötte kisgyermekkorát, ami
bár történelmileg zivataros időszak volt, mindig szeretettel emlékezett vissza szülővárosára, gyermekkori barátaira. Világtörténelmi
pillanatokat élt át, amikor 1941-ben Bácskát visszacsatolták Magyarországhoz. Mikor szülővárosa Jugoszláv fennhatóság alá került,
a család az emigráció mellett döntött. A távoli Kanadába készültek…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Beszélgetés: KCSSP ösztöndíjasával
2019–2020 folyamán immáron hetedik alkalommal valósul meg a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSSP), melynek célja a
diaszpóra magyarságának megszólítása […] idén is többen képviselik Kárpátalját. Hetilapunk tudósítója a kanadai Alberta államban
tevékenykedő Puskás Veronikával beszélgetett. […] Calgaryban és vonzáskörzetében több ezer magyar él, de erre vonatkozólag
nincsenek pontos adatok. A Calgary-i Magyar Kultúregyesületnek jelenleg több mint háromszáz tagkártyával rendelkező tagja van,
és körülbelül ebben a létszámban jelennek meg a nagyobb magyar rendezvényeken az itt élők. […] A tanítás egy új kihívást jelentett
számomra, mivel az itt élő gyerekek, bár anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet, az állami iskolákban nap mint nap angol
nyelven tanulnak, illetve angol nyelvű környezetben zajlik napjaik java része. A hétvégi magyar iskolákban másfajta
követelményekkel találkoznak, mint a kanadai iskolákban. Például, míg utóbbiban csak a nyomtatott betűk írását tanítják meg, addig
mi, a hétvégi iskola tanárai ragaszkodunk ahhoz, hogy megtanulják a folyóírást is…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

