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Focus-felmérés: Sulíkék és a progresszívok is erősödtek. Az MKP
20közelebb került a küszöbhöz
A Focus-ügynökség legfrissebb, májusi felmérése, amelyet a Markíza televízió Na telo (Testre mért kérdések) című politikai
műsorának készített, a konzervatívok mérsékelt gyengülését, a liberálisok és a progresszív-baloldaliak erősödését jelzi. A felmérés
szerint az MKP is közelebb került a parlamenti küszöbhöz. A felmérés szerint, ha most lennének a választások, azt továbbra is az
OĽaNO nyerné meg 22,9 százalékkal, ami az előző hónaphoz képest némileg gyengébb eredmény (-1,5 százalékpont). A második
helyen a vezetőcsere és a pártszakadás határán mozgó Smer jutna be a parlamentbe 21,6 százalékkal (-0,2 százalékpont áprilishoz
képest), ami stagnáló eredményt jelent. […] A parlamenti küszöb alatti az MKP 4,2 százalékkal (+1,4 százalékpontot javítva az
áprilisi eredményen. A Most-Híd pedig 1,5 százalékon áll (-0,3 százalékpont)…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Klus szerint amíg Magyarország nem változtat az állampolgársági törvényén, a felvidéki magyarok nem lehetnek
kettős állampolgárok
A szlovák külügy szerint problémás a magyar kettős állampolgárság lehetősége, mivel nem „standard európai elveken“ alapul. Egy
diplomatához képest ismét szokatlanul nyíltan és kendőzetlenül nyilatkozott Martin Klus. A szlovák külügy második embere a
Magyarország nélküli mini-Schengen után ezúttal a kettős állampolgársággal kapcsolatban fejtette ki önmaga, a szlovák külügy, és
a jobboldali liberális kormánypárt, az SaS véleményét. Martin Klus a napokban a közösségi médiában közzétett bejegyzésében
egészen pontosan így fogalmaz: „Rendkívül fontosnak tartom e témában a „standard európai elvek“ hangsúlyozását, melyet nem
minden ország tart be. Ilyen esetben nagyon határozottnak kell lennünk, és amíg ez a furcsa gyakorlat egyes országok részéről, hogy
az állampolgárságot mondhatni osztogatják, nem fejeződik be, addig az ő állampolgáraikra a változtatás nem fog vonatkozni…”
Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

A PS Čaputovát kéri, hogy legyen Beneš-dekrétumok ügyének moderátora
A Progresszív Szlovákia mozgalom Magyar Platformja mihamarabbi szakmai és társadalmi párbeszéd megkezdését sürgeti a Benešdekrétumok ügyében. Sajtóközleményükben kifejtik, hogy az Állami Erdővállalat a Beneš-dekrétumok alapján akar földterületet
kisajátítani egy magyar nemzetiségű magánembertől. Közölték, szeretnék felkérni Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, hogy
karolja fel a szlovákiai magyarok ügyét és legyen a moderátora ennek a régóta halogatott társadalmi párbeszédnek, amely a békés
együttélés egyik pillére lehet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Eddig 3527 magyar elsőst írattak be a 2020/2021-es tanévre
A 2020/2021-es tanévre 2020 április végéig 3527 elsőst írattak be az alapiskola első évfolyamába, ami a tavalyi évhez képest 28
potenciális tanulóval több. A számadatok csak irányadóak, a szeptemberi tanévkezdetig bizonyosan változnak, hiszen a nem
iskolaérett tanulók pszichológiai kivizsgálása csak ezután következik. […] A szlovákiai magyar alapiskolák száma összesen: 245,
ebből 26 két tannyelvű alapiskola. Egy új intézménnyel bővül a hálózat, megkezdi működését Rimaszombatban a Református
Alapiskola, de sajnos szeptemberben nem nyitja ki kapuit Óváron (Nagykürtösi járás) a magyar iskola. Az ok a tanulók létszámának
vészes csökkenése, ide az utóbbi két évben nem jelentkezett egy tanuló sem. […] Az adatokból kiolvasható, hogy a 2020/21-es
tanévre további 7 községben Réte (Szenci járás), Zonctorony (Szenci járás), Felsővámos (Dunaszerdahelyi járás), Királyrév
(Galántai járás), Naprágy (Rimaszombati járás) Kecső (Rozsnyói járás) Lelesz (Tőketerebesi járás) nem írattak be elsőst. Emiatt
félő, hogy néhány intézmény veszélyhelyzetbe kerülhet…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Könyvtári körkép, avagy mit csinál a könyvtáros, ha a könyvtár zárva tart
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete feltérképezte, mivel telt a magyarlakta települések könyvtárainak élete az elmúlt
két hónapban. A kényszerszünet mindenkit érzékenyen érintett, de ahogy már sokszor bizonyították, a könyvtárosok leleményesek
és minden rosszban megtalálják a jót. A videókban betekintést nyerhetünk az ún. backstage-be. Mivel is foglalatoskodnak a
könyvtárosok, amikor fizikai értelembe véve nincsenek olvasóik. Videók elérhetősége: http://szmke.sk/home…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Egy speciális alapiskola mindennapjai
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 1 utcai Egyesített Iskola (közismertebb nevén a dunaszerdahelyi speciális alapiskola) immár 32.
éve működik. A 2019/2020-as tanévben összesen 54 diák látogatja az intézményt. Az oktatás 8 osztályban zajlik. 32 tanuló a
speciális alapiskolában tanul, 22-en pedig a készségfejlesztő iskolát látogatják. Az intézmény továbbá gyógypedagógiai
tanácsadóval is rendelkezik. Katona Szabinával, az iskola igazgatónőjével beszélgettünk, akit az iskola mindennapjairól és az online
oktatásról kérdeztünk. […]Úgy gondolom, fontos lenne, hogy a szülők inkább megfogadják a pszichológus és a gyógypedagógus
tanácsát. Érthető, hogy nehéz szembesülni azzal, hogy a gyermekünk valamilyen problémával küzd, azonban ezt el kell fogadni,
különben a gyermeknek csinálunk rosszat. Sokszor előfordul az is, hogy ezeket a gyerekeket az általános iskolai társaik kicsúfolják,
piszkálják, vagy kiközösítik…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Interjú: Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház újonnan kinevezett Jászai Mari-díjas igazgatója
Május 20-ától Gál Tamás színművészt nevezték ki a Komáromi Jókai Színház igazgatójává, aki a 16 évig színházvezetőként működő
Tóth Tibort váltja a direktori székben. Ennek kapcsán kértük mikrofonvégre az új színházigazgatót, érdeklődve terveiről,
elképzeléseiről, a színház arculatváltásáról. Elsősorban jó színházat szeretnék csinálni. Nagyon fontos számomra, hogy a Felvidéken
élő magyarok öntudatát erősítsük. Tudjuk jól, hogy összefogásra van szükségünk, nemcsak politikai, hanem társadalmi értelemben
is, és ebben a kultúra, a színház sokat tehet. Természetesen egy színház arculata nem lehet egyszemélyes, egyoldalú, egysíkú, így
én sem csak a saját „arculatomat” szeretném megvalósítani a Komáromi Jókai Színházban, hanem a művészet sokszínűségét,
sokoldalúságát kívánom reflektorfénybe állítani…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

„Fel fog értékelődni a laikusok szerepe a gyermekvédelemben” – karanténkérdés Dr. Gyurkó Szilviának
Ezúttal Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője válaszol. […] Azt
látjuk a nemzetközi példákból, hogy fel fog értékelődni a laikusok szerepe a gyermekvédelemben. Egyre több olyan kezdeményezés
van, ami arra épít, hogy a helyi közösségek egymásra figyelő tagjaiból jön létre az a védőháló, ami a családjukon belül bántalmazott
gyerekek és felnőttek számára segítséget tud nyújtani…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

„Azt hiszem, most kezdődik a 21. század” – karanténkérdés Hégli Dusannak
Ezúttal Hégli Dusan Muharay-díjas rendező, koreográfus, az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti vezetője válaszol. Azt hiszem, most
kezdődik a 21. század. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a mostani helyzet teljesen megváltoztatja az életünket. És nemcsak a
karanténhelyzetre gondolok, hanem úgy egyáltalán. Sok minden, ami eddig nem tűnt fontosnak – fontos lesz. S nagyon sok dolog
– amire eddig borzasztóan figyeltünk – pedig hátrébb kerül a fontossági sorrendben…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Élő köszönetnyilvánító hangverseny a Duna hullámai felett
Május 22-én, péntek este nagyszabású koncertnek lehettünk részesei, mely néhány arasznyival a Duna hullámai felett került
megrendezésre. A koncertet a komáromi Lehár Ferenc Polgári Társulás szervezte Köszönethangverseny címmel, a műsort Klemen
Terézia a társulás elnöke, a rendezvény főszervezője nyitotta meg. Ennek értelmében a péntek esti koncert nekik szólt, a Duna
mindkét oldalán…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
A szaktárca elismerte: orvosok nélkül marad a rendszer
Ukrajnában idén április 1-től elkezdődött az egészségügyi reform második szakasza, melynek értelmében valamennyi kommunális
egészségügyi intézmény (járási, városi, megyei) a Nemzeti Közegészségügyi Szolgálattal kötött szerződések után kap
finanszírozást. „A pénz a páciens után jár” elv alapján annyit, amennyi szolgáltatást nyújt, illetve ahány pácienst kiszolgál. Nos, az
egészségügyi minisztérium új vezetésének is feltűnt, hogy amennyiben követik a korábbi tárcavezető által jóváhagyott előírásokat,
számos problémával kell szembenézniük a szférában dolgozóknak, amit a kárpátaljai intézményvezetők is több ízben jeleztek a
minisztérium felé. Makszim Sztepanov tárcavezető elismerte, azonnali módosításokra van szükség a reformot érintő törvényben,
különben súlyos, visszafordíthatatlan következményekkel járhat a rendszer reformja…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Fedinec: enyhülhet az ukrán nyelvtörvény egy ukrán-magyar csúcstalálkozó nyomán
Az ukrán oktatási törvény esetében nem, ám a nyelvtörvénynek a magyar kisebbséget érintő rendelkezéseiben enyhülés várható a
tervezett Orbán-Zelenszkij találkozó nyomán – jelentette ki Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Intézetének Ukrajna-szakértője az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. A tárgyaláson a nyelvtörvénynek

elsősorban a magyar nyelvű sajtót hátrányosan érintő rendelkezéseinek enyhítésére kerülhet sor – tette hozzá. Mint mondta: az
ukrán-magyar viszonyt jellemzi, hogy Zelenszkij hivatalba lépése óta valamennyi “fontos” ország vezetőjével, illetve az Ukrajnával
szomszédos országok vezetőivel is találkozott. Ez alól csak Magyarország kivétel…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Interjú: Kárpátalján is hatalmas a gazdasági visszaesés
Kárpátalja – ezen belül a Felső-Tisza-vidék – vállalkozásainak helyzetéről, a túlélést elősegítő folyamatokról Száva József, a FelsőTisza-vidéki Vállalkozók Klubjának elnöke beszélt. A negatív gazdasági hatás már meghaladta a 2008-as világválságét. […] A
szórványban – Felső-Tisza-vidéken, a Rahói, Técsői és Huszti járásban – működő vállalkozásfejlesztési központként számos magyar
kis- és középvállalkozást kerestünk meg olyan kérdésekkel, melyekben a jelenlegi helyzet káros hatásairól, gazdasági tevékenységük
fenntarthatóságáról, forgótőkéjük meglétéről, illetve az országban elfogadott eljárások sikerességéről, azok további
fejleszthetőségéről érdeklődtünk. A kapott válaszokból kiderült, hogy minden esetben nagyon károsnak tartották a kialakult
helyzetet, és az ismételten meghosszabbított karantén korlátozásait. Mindössze 10 százalék válaszolta azt, hogy az év végéig
elegendő pénzeszközzel rendelkezik, további 10 százaléknak július végéig van tartaléka, a fennmaradó 80 százalék pedig csupán
május végéig ítélte elegendőnek a rendelkezésre álló anyagi eszközeit…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Videó: Korszerű edzőközpontot építenek a Munkácsi járásban
A Munkácsi járási Dercen felé közeledve könnyű észrevenni a település közelében zajló nagyszabású építkezést. Csúcsidőben 130
munkás dolgozik itt. Egyesek a vízelvezetést, illetve a locsolórendszer telepítését végzi, mások pedig az épületek homlokzatán
dolgoznak. Így néz ki jelenleg a Munkács nevét viselő Ifjúsági Labdarúgó Akadémia épülő edzőközpontja. Ez a projekt országosan
is igazi áttörésnek számít ebben a sportágban. A projekt a magyar kormány támogatásával, alapítványok segítsége révén valósul
meg…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Újratelepítik az őshonos magyar szőlőfajtákat Kárpátalján
A kárpátaljai borászoknál sem áll meg az élet, a földeken veszélyhelyzet idején is van munka bőven. A muzsalyi Kovács András és
családja a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet génbankjából kapott olyan szőlőket, amelyek egykor honosak voltak
Kárpátalján, a kommunista diktatúra idején azonban kiirtották őket. A krízishelyzet ellenére is elültették a tőkéket, hiszen mint
fogalmaznak: ők a jövőbe tekintenek…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

A közeljövőben interaktív laboratórium jöhet létre a Técsői járás iskoláiban
A tervek szerint nemsokára Kárpátalján is megjelennek az interaktív laboratóriumok. A gyerekek speciális szemüveg segítségével
fogják elsajátítani a tantárgyakat. Ezt az újítást az aknaszlatinai román nyelvű bentlakásos líceum, illetve az alsóapsai
középiskolában fogják bevezetni. Az ilyen interaktív osztályokat A virtuális valóság egyesíti a Kárpátokat nevű román-ukrán közös
projekt keretében valósítják meg. Első lépésként felújítják a tantermeket és megvásárolják a szükséges felszerelést. Ezt követően
megtanítják a tanárokat a technika használatára, hogy ötvözni tudják a hagyományos és az innovatív oktatást…” Forrás: Karpat.ua:
teljes cikk >

Távoktatás – eredményekkel és problémákkal
Milyen nehézségek közepette igyekeznek oktatni diákjaikat a Felső-Tisza-vidék egyik legfontosabb középfokú magyar oktatási
intézményében, a Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceumban. […] A távoktatás mindenki számára megterhelő. Aki a
hagyományos tanórákon is aktív, az otthon is a maximumon próbál teljesíteni. A többség dolgozik, elküldik a leadandó anyagokat.
Könnyebben mennek nekik a humán tantárgyak, a gyerekek többsége még a kötelező verseket is leadta. Nagyobb gondjuk van a
reál tantárgyak elsajátításával, hiszen itt sokat számít a szemléltetés és megtapasztalás, a megfigyelés. Kevés az, hogy szóban adjuk
át a tananyagot…” Forrás: Karpatlajalap.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország állampolgárai
Hétfőn 10 órától korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország állampolgárai - jelentette be Szijjártó Péter Röszkén.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter Jadranka Joksimović szerbiai integrációs miniszterrel, valamint Pásztor Istvánnal, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével folytatott megbeszélését követően azt mondta, a szerb állampolgárok karantén

kötelezettség nélkül beléphetnek Magyarországra, és magyar állampolgárok is így térhetnek vissza Szerbiából…” Forrás:
Magyarszo.rs: teljes cikk >

Čanak: Vajdaság nem maradhatna fenn önálló államként
Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke vasárnap egy tévéműsorban azt mondta, hogy Vajdaság Szerbia
elválaszthatatlan része, és nem is maradhatna fenn önálló államként – írja az RTV honlapja. Čanak szerint Vajdaságból azért nem
lehetne államot csinálni, mert nincs olyan szomszédos ország, amelynek ne volnának követelései vele szemben. A vajdasági
politikus szerint a tartományban nincs veszélyben a szerb identitás, de lehet hogy veszélyben van a regionális identitás, majd azt
mondta, hogy Vajdaságnak megvan a regionális identitása, és azt tisztelik…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

94 százalék igényt tartott a hitelmoratóriumra
A szerbiai polgárok 94 százaléka élt a hiteltörlesztési moratórium lehetőségével – nyilatkozta Vladimir Vasić, a Szerbiai Bankok
Egyesületének főtitkára a Szerbiai RTV jelentése szerint. Mint ismeretes, a szükségállapot kihirdetése után három hónapos
hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be, ami június 1-jén jár le. A moratóriumra a polgárok 94 százaléka, a vállalkozóknak pedig
csaknem 93 százaléka jelentkezett. A nagyvállalkozók inkább fizették a részleteket, ugyanis vannak tartalékaik…” Forrás:
Magyarszo.rs: teljes cikk >

A szerb állam átveszi a Nikola Tesla Múzeum alapítói jogait
A szerb állam átveszi Belgrád városától a Nikola Tesla Múzeum alapítói jogait, a kormány erre vonatkozó döntése már meg is jelent
a hivatalos közlönyben, írja a 021.rs hírportál. A változásra a főváros közgyűlésének döntésével összhangban kerül sor. A múzeum
neve és székhelye ugyanaz marad, mint ahogyan az alapszabályban lefektetett kulturális tevékenysége sem változik…” Forrás:
Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Zentán Lezajlott a VIII. Községi Fogyasztóvédelmi Verseny
A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ, a pandémia véget rendhagyó módon, a világhálón keresztül tartotta meg a középiskolások és
az általános iskolák számára meghirdetett Községi Fogyasztóvédelmi Versenyt, amelynek résztvevői elektronikus formában küldték
el a pályamunkákat, amelyeket a leszűkített bírálóbizottság tagjai (Borsos Judith, Molnár Csikós József, Nagymélykúti Tibor és
Szórád Ferenc) nézett át és véleményezett. Magán a versenyen 20, többnyire a zentai község iskoláiban tanuló diákok csapatai vettek
részt. Vujičič Savo, a verseny főkoordinátora szerint a fiatalok többnyire internetes vásárlással kapcsolatos témákat dolgoztak fel,
de voltak, akik a margarin vegyes-ízes hatásairól, a szeszes italokról és az energiaitalokról, a paleo életmódról, a környezettudat és
a fogyasztói magatartás kapcsolatairól, a multilevel marketingről, a reklámok világáról, az utazási irodák tevékenységéről
készítették el versenymunkáikat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Újabb VeloRegio-térkép készül
A VeloRegio projekt célja a határon átnyúló kerékpáros turizmus fejlesztése, a régiók természeti és kulturális látnivalóinak
bemutatásán keresztül a kerékpáros–idegenforgalom fellendítése. Egy kétlépcsős folyamat részeként jelenleg egy részletes, a
határrégiót bemutatni célzó térkép is készül. Most második lépésben egy újabb térkép készül, mely egy szűkebb régiót, a magyarburgenlandi határsávot mutatja be, nagyobb felbontásban. Határon átnyúló kerékpárutakkal, túraútvonalakkal, kulturális, vallási
értékekkel, hagyományos konyhát kínáló vendéglátóhelyekkel, a Bett&Bike rendszerbe bekapcsolódott, kimondottan kerékpárbarát
szálláshelyekkel, gyógyfürdőkkel, sportlehetőségekkel…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjúk: Gráci és tiroli magyarok a krízis idején
A koronavírus járvány kirobbanása óta a gráci és a tiroli magyar szervezeteknek is alkalmazkodniuk kellett a folyamatos
fennmaradás érdekében. Az egyesületek vezetői online tartották a kapcsolatot tagjaikkal és már a járvány lecsengése utáni időszakra
is komoly tervekkel rendelkeznek. Áprilisban a Gráci Magyar Újság sem jelenhetett meg, de két hónap kiesés után már szerkesztés
alatt áll a június/júliusi lapszám. Schenk Angyalka, a tiroli 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat vezetője elmondta,
érzékenyen érintette a cserkészeket is, hogy az elmúlt hetekben nem találkozhattak egymással. Az Innsbrucki Magyar Diákotthon

működését több szabály is korlátozza a koronavírus járvány ideje alatt. Itt elmaradtak a klubestek és a havi magyar nyelvű misék
is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Elmaradnak a magyar misék Kismartonban
A koronavírus járvány megfékezésére hozott rendeletek és korlátozások ellehetetlenítették a magyar misék megtartását
Kismartonban/Eisenstadt. A jelenlévők számának korlátozása és az előző misét követő higiéniai előírások kivitelezhetetlensége
miatt elmaradó misék, mintegy 100 magyar ajkú hívőt érintenek. […] Pál László hozzáfűzte, hogy a templomban jelenlévő
személyek létszámának korlátozása miatt csupán 25 hívő foglalhat helyet a Ferences templomban. A magyar nyelvű misét viszont
mintegy 100 hívő látogatja rendszeresen. „Most kinek mondjam azt, hogy menjen haza?…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

100 éve született Esterházy Melinda
Május 24-én vasárnap a száz évvel ezelőtt született Esterházy Ottrubay Melindára emlékezik az Esterházy Magánalapítvány. Ebből
az alkalomból a járványügyi szabályok betartásával, a kismartoni Hegyi-templomban 16:00 órai kezdettel megemlékező szentmisét
tartanak…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Nagy-Romániás profilképet posztolt több PNL-s politikus is, de van, aki már levette
Megalakulásának 145-évét ünnepelte vasárnap a Nemzeti Liberális Párt (PNL), ebből az alkalomból pedig lecserélték a borítóképet
is a párt Facebook-oldalán és több politikus is egy egyéni kerettel látta el a profilképét. Több politikus, köztük Raluca Turcan is
ilyen kerettel látta el a profilképét vasárnap, viszont hétfőre le is vette, és úgy tűnik, az oldal kezelői letörölték a képet, viszont más
PNL-s politikusoknál még mindig megtalálható. A Nagy-Románia térkép viszont több szempontból is problémás, az egyik, hogy
az ország térképe 145 évvel ezelőtt egyáltalán nem így nézett ki…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Alkudozás tárgya lett az iskolai érdemjegy
Pedagógusok, oktatási szakértők és szülők is bírálják azt a minisztériumi rendeletet, amelynek értelmében az online iskolai
tevékenység értékelése a diák vagy a szülő beleegyezésével történik. A lapunk által megszólaltatott illetékesek úgy vélik, tovább
növeli az oktatásban tapasztalható káoszt és bizalmatlanságot, hogy a szülőnek vagy a 11–12. osztályos diáknak joga van felülbírálni
a pedagógus munkáját. A sajtóban és a közösségi médiában is megszólaltak pedagógusok a döntés kapcsán, mondván, a rendelkezés
az online oktatás amúgy is kaotikus helyzetében még nagyobb zűrzavart teremt, ugyanakkor erősíti a tanár-diák-szülő közti
bizalmatlanságot, és egymás ellenségeivé teheti a diákokat és tanárokat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A bíróság szerint nem kell büntetést fizetnie Funarnak, amiért „a lovak nyelvének” nevezte a magyart
A kolozsvári táblabíróság öt évnyi pereskedés után eltörölte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) által Gheorghe
Funarra kirótt 2000 lejes bírságot. A CNCD 2015-ben azért szabott ki pénzbüntetést a magyarellenességéről elhíresült politikusra,
mert a volt államfőjelölt többek között a lovak nyelvének nevezte a magyart. A pereskedés bő öt éven keresztül húzódott, mígnem
múlt héten a kolozsvári táblabíróság a Clujust portál beszámolója szerint igazat adott a panaszosnak, és arra kötelezte az alpereseket
– a CNCD-t, illetve Tánczos Barnát –, hogy perköltség címén 300 lejt fizessenek Funarnak. A pénteken hozott ítélet 15 napon belül
megfellebbezhető. Asztalos Csaba szerint a bíróság úgy találta, el sem hangzott a vitatott nyilatkozat. A CNCD fellebbez…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: hogyan tudjuk majd megélni a közösséghez való tartozásunk?
Hogyan érintette a járvány a szokásainkat, az emberi közösségiséget? Valódiak-e a találkozások az online térben? Mi a gond a
fogyasztói kultúránkkal? Szabó Á. Töhötöm kulturális antropológussal, az MTA köztestületének külső tagjával beszélgettünk. […]
Azt gondolom, hogy a közösség megélésének a lehetőségeit nagymértékben keresztülhúzták a járvány miatt bevezetett korlátozó
intézkedések. Nem lehet közel menni a másik emberhez, találkozni vele, hozzáérni, megérinteni. Ezek a tapasztalatok
meghatározóak számunka, akkor is, ha olykor viszolyogva gondolunk mások fizikai érintésére. A humánum ilyen lényeges
összetevőit tette lehetetlenné a járvány. A rutinok azért fontosak, mert keretet adnak a magán és társasági életünknek…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk >

A Retyezátban forgatott filmet egy marosvásárhelyi csapat
Marosvásárhelyi fiatal szakemberekből álló csapat készített rövidfilm-sorozatot a Retyezát-hegységről. A közösségi oldalakon
terjedő videók olyan szemszögből mutatják a természetvédelmi területet, ahogy a hegymászók is ritkán látják: többek között
vadmacskakölykök kergetőznek, hiúz pihen és zerge dobbant a felvételeken, amelyek mindenféle beavatkozás, beetetés nélkül,
pusztán jól időzített megfigyeléssel készültek. A stábot, Nagy Zoltán Gergelyt, Sáji Róbertet és Barabási Edét kérdeztük a
projektről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Beder Tibor (1938–2020)
Életének 83. évében, május 3-án Csíkszeredában elhunyt Beder Tibor tanár, közíró, geológus, történész, világutazó, Mikes Kelemenkutató, Rodostó város díszpolgára, Hargita megye főtanfelügyelője. (Szűk körű temetése 2020. május 6-án volt Csíktaplócán.)Beder
Tibor 1938. március 6-án született tanítócsaládban egy Naszód melletti román faluban, Kisrebrán, ahonnan az édesanyja – miután
az édesapa behívót kapott a román hadseregbe ‒ átköltözött a Szatmár vidéki Fehérgyarmatra. Első sikerkönyve, a Gyalogosan
Törökországban 2000 elején jelent meg a csíkszeredai Pro Print kiadónál, és abban az évben, március 29-én mutatták be az
erdőszentgyörgyi líceumban. 2013-ig hét alkalommal adták ki a kötetet, nagy példányszámban, s az olvasóközönség mindig
osztatlan sikerrel fogadta. További kötetei…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Nemzeti értékké nyilvánították a vallásszabadság törvényét
A Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én, a 25. jubileumi ülésén hozott döntésével felvette a Magyar Értéktárba a vallásszabadság
törvényét, beemelve azt a kiemelkedő nemzeti értékek sorába. A vallásszabadság törvénye hungarikummá nyilvánításának
folyamatát a Magyar Unitárius Egyház kezdeményezte 2017-ben. Első lépésként az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság 2017.
november 20-i ülésén erdélyi magyar értékké nyilvánította a törvényt. Ezt követően a Magyar Unitárius Egyház és az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság közösen terjesztette fel a dokumentációt a Hungarikum Bizottságnak, olvasható a Magyar Unitárius
Egyház sajtóosztályának közleményében…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Hungarikum lett a csíksomlyói pünkösdi búcsú
Hungarikummá nyilvánította, azaz a nemzeti értékpiramis legmagasabb fokára sorolta be csütörtöki ülésén a csíksomlyói pünkösdi
búcsút és kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, elismerve ennek egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét, közölte az RMDSZ…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Beszélgetés: Két Európa-jövőkép áll egymással szemben
A szakértő szerint az Európai Unió koporsójába a koronavírus-járvány jelentette az utolsó szeget, és nem jósol nagy jövőt az EUnak. A politikus szerint két Európa-jövőkép áll egymással szemben, és az egyik bebizonyította, hogy alkalmatlan a válság
kezelésére. George Friedman, a világhírű, magyarországi születésű geopolitika-professzor és Orbán Balázs magyar államtitkár
vitázott a Brain Bar online vitájában Böszörményi-Nagy Gergely moderálásában…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

