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A Trianonhoz vezető út: historiográfiai áttekintés Romsics Ignáctól
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A trianoni békeszerződés a magyar historiográfiában és a magyar politikai gondolkodásban is folyamatosan élénk viták tárgyát
képezte az elmúlt 100 évben. A Magyar Tudomány című folyóirat tematikus számában megjelent tanulmányában Romsics Ignác
akadémikus, az egri Eszterházy Károly Egyetem professzora e különböző történelmi korokra jellemző és egymással ellentétes
ideológiai perspektívák által meghatározott értelmezéseknek a jellegzetes jegyeit vizsgálja…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Bibliográfiák a magyar kisebbségi közösségek történetéről
Az utóbbi hónapokban az MTA Kisebbségkutató Intézete a sajtótól, különböző intézményektől, szervezetektől jónéhány
megkeresést kapott a Trianon évforduló kapcsán. Nagyon sokan a magyar kisebbségek történetével kapcsolatban kértek
dokumentációt, mások határon túli magyarokkal kapcsolatos kormányzati politikával kapcsolatban igényeltek felvilágosítást,
irodalmat. Ezek kapcsán Bárdi Nándor két válogatott bibliográfiát állított össze, amelyek a honlapunkon elérhetők…” Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Oplatka András (1942-2020), az MTA külső tagja
Május 27-én, Zürich melletti otthonában elhunyt Oplatka András újságíró, történész, műfordító, az MTA külső tagja. Tizennégy
évesen hagyta el Magyarországot szüleivel, később a Neue Züricher Zeitung tudósítójaként dolgozott Stockholmban, Párizsban,
Moszkvában, majd Budapesten. Megírta az 1989-es magyar határnyitás történetét, Széchenyi István, Németh Miklós és Fischer
Ádám életrajzát, Jókai, Mikszáth és Karinthy műveket fordított németre. 2016-ban Prima Primissima díjat kapott…” Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >

Elérhető a REGIO legfrissebb száma
Elérhető a negyedévente megjelenő tudományos folyóirat REGIO legfrissebb, 2020. 1. száma, melynek aktuális tematikus
összeállítása a társadalmi folyamatok a kárpátaljai magyar szórványban…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Interaktív honlap készül a Kárpát-medence társadalmáról
A teljes Kárpát-medencei társadalom jelen állapotát fogja bemutatni Trianon óta példátlan mélységben a Magyarország nemzeti
atlasza – Társadalom című kötet interaktív, kétnyelvű, szabad hozzáférésű elektronikus változata (e-MNA Társadalom), melyet az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja készít. Területileg a digitális honismereti
atlasz lefedi a Kárpát-medence teljes területét, annak 17 660 települését, illetve a közvetlen – osztrák, cseh, lengyel, ukrán, moldovai,
román, szerb, horvát, szlovén – szomszédságban található, mindösszesen közel 40 ezer települést. Időbeli szempontból bemutatja a
társadalom (népesség, települések, életkörülmények) jelenlegi és közelmúltbeli állapotát, illetve a Trianon óta eltelt száz év
folyamatait, egyes térképek pedig a 16. századig is visszamennek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A túlnyomó többség szerint igazságtalan és túlzó – a trianoni békeszerződés a hazai közvéleményben
Mit tud az anyaországi magyar társadalom a száz évvel ezelőtt megkötött trianoni békeszerződésről, annak vélt vagy valós
előzményeiről, illetve következményeiről? Milyen ismeretei vannak a határon túli magyar közösségekről? Ezt vizsgálták annak az
országos telefonos közvélemény-kutatásnak a keretében, amelynek egyik szervezője az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport
volt. A felmérés szerint a magyarok 94 százaléka igazságtalannak és túlzónak tartja a békeszerződést. Az mta.hu összefoglalója az
eredményekről…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

AUSZTRIA
Visszatérnek a magyar munkavállalók
Míg februárban még 101.305 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában, márciusban már csak 78.062. A 23.243 fős csökkenés a
karanténok, a határok zárása miatt persze nem volt meglepő. A munkahelyek nagy részét, 110 ezret a külföldiek veszítették el –
derül ki az osztrák társadalombiztosítottak szövetsége adataiból. A negatív rekordot a magyar munkavállalók tartották, 23 ezerrel…”
Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Gazdaságélénkítés nyereményekkel Felsőőrben
A Felsőőri Városháza célja a nyereményjátékkal, hogy a koronakrízis idején támogassák a helyi vállalkozásokat, és fokozzák a
vásárlók hűségét a helyi szolgáltatók és üzletek iránt. A játékban visszafizetik a vásárlóknak a Felsőőrben vásárolt szolgáltatások,
bevásárlások, fogyasztások összegét. A játék keretében a magánszemélyeknek lehetőségük van június 2. és szeptember 10. között
egy formanyomtatványon beküldeni öt számlamásolatot öt különböző vásárlásukról, amit Felsőőrben vagy Őriszentmártonban\St.
Martin in der Wartban végeztek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjúk: BMI és AMAPED: Újraindultak a személyes foglalkozások
Május 16-án újraindultak a csoportok a Bécsi Magyar Óvodában és Iskolában. A Központi Szövetség égisze alatt működő
intézményben egyelőre a Magyar Otthonban tartott foglalkozások folytatódnak, a külső helyszínekre járó diákok továbbra is
távoktatásban tanulnak… […] A népiskolások és középiskolások visszatérésével az iskolapadba a bécsi esti és hétvégi magyar
iskolákban is újra megkezdődött a tanítás. Az AMAPED termei május 18-tól népesültek be ismét diákokkal, akik szigorú szabályok
mellett járhatnak az órákra…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Trianon 100: megemlékezés a Kerekasztallal
Harangszóval, gyertyagyújtással és csendes főhajtással emlékezik meg a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról az
Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala. Június 4-én 16 órára várják az emlékezőket bécsi székházukba…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Monográfia: Magyar népesség Horvátországban
Néhai Bognár András horvátországi magyar tudós másodszor lepett meg bennünket olyan könyvvel, amilyet nem hittünk, hogy
valaha is meg fog valaki írni. A szerző ebben azt derítette ki, mióta voltak, és arra próbál választ adni meddig lesznek magyarok
abban a Magyarországgal szomszédos országban, amellyel mintegy nyolcszáz éven át közös volt az államfőnk, pontosabban a
királyunk szinte a kezdetektől, Könyves Kálmán óta IV. Habsburg Károlyig. Horváth László kötetszerkesztőtől kaptuk meg a kötet
nyomtatott szövegét villámpostán. Ő írja a kötethez bevezetőként:„Ez a könyv több mint két évtizedes kemény munka eredményét
tartalmazza. Mondhatnánk, a horvátországi magyarság szempontjából Bognár András egyetemi tanár és akadémikus úr életműve is
ez a könyv, mivel eddig horvátországi magyar még ilyen részletesen nem írt a mai Horvát Köztársaság területén élő magyarság
népesedési fejlődéséről, történelméről. Ebben a könyvben 89 táblázat is található, amelyek számtalan hivatalos, de ismeretlen adatot
is tartalmaznak, amely adatokra, reméljük, sokan hivatkoznak is majd a jövőben. […] A könyv rrészletesen felvázolja és
családnevekkel bizonyítja a középkori falvak magyar jellegét (Baranyavári, Erdődi, Váraljai stb. uradalmak 1469-től). Továbbá a
török korban a török defterek alapján, náhijék és szandzsákok szerint, felsorolja a (magyar) adófizetők nevét falvak szerint.
Adatokkal rámutat a magyar népesség változására Dél-Baranyában, Szlavóniában és egyéb horvátországi magyar többségű
helységekben…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Külügyminiszteri találkozó, megnyitották a magyar–szlovén határt
Anže Logar szlovén külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Hosszúfalu–Rédics határátkelőn tartott
múlt csütörtöki megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy aznap, május 28-a délutántól mindkét ország
polgárai karantén és más korlátozások nélkül átkelhetnek a két állam határán. Anže Logar külügyminiszter a Rábavidéken folytatta

az útját, ahol találkozott a magyarországi szlovén kisebbség képviselőivel, míg Szijjártó Péter tárcavezető a szlovéniai magyar
kisebbség vezetőivel tárgyalt Lendván. […] a jövő év végére összekapcsolják a szlovén és a magyar magasfeszültségű
villamoshálózatokat. Lesz egy nagy közös rendezvény is, a következő U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot Szlovénia és
Magyarország közösen rendezi meg – ismertette a miniszter. Hangsúlyozta, hogy gazdasági szempontból is fontos a határok
átjárhatóvá tétele, hiszen a legnagyobb magyar vállalatok, köztük az OTP és a MOL egyre fontosabb szerepet játszanak a szlovén
piacon, a múlt évben pedig meghaladta a 2,5 milliárd eurót a két ország közötti áruforgalom…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Megjelent a Muratáj
A Muratáj 31. évfolyamának az összevont számában, az évkönyvvé váló irodalmi, művészeti, társadalomtudományi és kritikai
folyóirat 2019. évi könyvében a szerkesztői előszó több, a folyóirat jellegét, létjogosultságát és jövőjét is meghatározó megjegyzést
is tartalmaz. […] A történelmi-társadalomtörténeti fejezet nem kötődik konkrétan egyetlen évfordulóhoz vagy sorsfordító
eseményhez: inkább a személyiségek szerepvállalására koncentrál, a Mura-mente történelmét és diplomáciatörténetét meghatározó
személyiségek tevékenységét követve nyomon. A tanulmányrészben Botlik József a magyar Országgyűlés két „behívott”
muravidéki képviselőjének, Mikola Sándornak és Hartner Nándornak a szerepvállalását és dr. Országh Pál alsólendvai születésű
ügyvéd, parlamenti képviselő közéleti és politikai útját tekinti át…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Dr. Zágorec-Csuka Judit: A nemzetiségi könyvtárügy a Muravidéken
Megjelent Dr. Zágorec-Csuka Judit, az MTA köztestületének külső tagjának A nemzetiségi könyvtárügy a Muravidéken című
kötete. A rendkívül termékeny, a lírában, utóbb a prózai műfajokban (novella, levélregény stb.) is jeleskedő szerzőnek a legújabb
könyve is könyvtárosi hivatásához közeli, a könyvtárüggyel kapcsolatos tanulmánykötet. A nemzetiségi könyvtárak helyzete és a
határon túli régiókban a kisebbségi könyvtárügy megoldatlansága a gyorsan változó digitális korban égető problémaként tűnik fel,
így nem véletlen, hogy a szerző kiindulásként a kérdéskör komolyságát felvállalva napjaink két agyonhasznált, a problémák végső
megoldását ígérő „gyógymódját”, a stratégiát és a menedzsmentet hívja segítségül. Az öt részre tagolt könyv I. fejezete
könyvtártörténeti fejtegetés helyzetkép-vázlattal, hipotézisekkel és a célokkal…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Megemlékezés a szentistvánlaki határponton
Hétfőn a Bödeházai Községi Önkormányzat a régi jóseci (ma: Szentistvánlak) határponton Összetartozunk címmel emlékkövet
avatott, annak emlékére, hogy a település bár kimaradt a „határleírásból”, három évvel később, 1922-ben már ismét Bödeházához
tartozott. A rendezvényen Vigh László Zala megyei országgyűlési képviselő beszélt az egybegyűltekhez a közelgő nemzeti
összetartozás napja alkalmából. Kifejtette, a Határkijelölő Bizottság által kifelejtett falu három nehéz év megszállása után
visszakerült a hozzá legközelebb álló Bödeháza településhez, ahova természetszerűen is tartozott. A megemlékezésen jelen voltak
a megyei és a muravidéki politikai szervek képviselői, a kulturális műsort a lendvai középiskolások szolgáltatták az eseményhez…”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Újabb két harangláb vár felújításra
A határon túli magyarság épített örökségének megóvására 2015 októberében kidolgozott Rómer Flóris-terv keretében idén újabb
felújításokra kerül sor a Muravidéken. A kisfalui és a hosszúfalui harangláb új arculatot kap. A program keretében a Muravidéken
eddig három szoknyásharanglábat újítottak fel, éspedig a kámaházit 2016-ban, valamint a pincei és a göntérházi haranglábat 2019ben. Mind a három fából készült vallási építmény az 1800-as évek első felében épült és a települések egyedi kultúrtörténeti
értékei…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Ismertető: Dobronoki György-ház
A Dobronoki György-ház mint helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 2006-ban nyílt meg. Az épületet a település híres szülöttjéről,
Dobronoki György jezsuita tanárról, a nagyszombati egyetem első rektoráról nevezték el. Az épületet a táj népi építészetének
hagyományait figyelembe véve kódisállással ellátva állították helyre. A tudatos néprajzi gyűjtőmunka helyi kezdeményezésre, helyi
támogatással 2003-ban vette kezdetét. Célja egy Dobronakon létrehozandó helytörténeti-néprajzi gyűjtemény tárgyi anyagának
megalapozása volt. A három éven át folyó munkában a helyi fiatalsággal összefogva a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi
Tanszékének munkatársai és diákjai, a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum néprajzos
szakemberei, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársai és más szakemberek vettek részt…” Forrás:
Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Romániában egyre elterjedtebb az elektromos cigaretták használata a serdülőkorúak körében
Egyre elterjedtebb az elektromos cigaretták és más hevített dohánytermékek használata a 13 és 19 év közötti gyerekek és fiatalok
körében – hívja fel a figyelmet az egészségügyi minisztérium. Az Országos Közegészségügyi Intézet által az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és az atlantai betegség-ellenőrzési és - megelőzési központ közreműködésével 2004 és 2018 között végzett
felmérés szerint a 13 és 15 év közötti fiatalok körében jelentősen lassult az elmúlt években a cigarettafogyasztás csökkenésének
üteme: míg 2013-ban 30,3 százalékkal kevesebben dohányoztak rendszeresen ebben a korcsoportban 2009-hez képest, 2017-ben
alig 8,3 százalékkal jegyeztek kevesebb dohányzót 2013-hoz viszonyítva. Míg 2013-ban az elektromos cigarettát kipróbáló fiatalok
37,8 százaléka vált rendszeresen cigarettázóvá, 2017-re ez az arány 53 százalékra nőtt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Szülői beleegyezéshez kötik a szexuális nevelést az iskolákban
Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénymódosítást, amely szerint a gyerekek csak a szüleik vagy gyámjuk
írásos beleegyezésével kaphatnak szexuális nevelést az iskolában. A szexuális nevelésről szóló jogszabályhoz a Szociáldemokrata
Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PSD) nyújtott be módosító indítványt, amit nagy szavazattöbbséggel fogadták el a honatyák:
269-en támogatták, 3-an ellenezték, 35-en tartózkodtak. […] A törvény módosítása ellen korábban tiltakozott az Egyetemista
Szervezetek Országos Szövetsége (ANOSR), a Diákok Országos Tanácsa (CNE) és a Romániai Ifjúsági Tanács (CTR) is, mert
szerintük gátolják a tanulók hozzájutását a személyes fejlődésükhöz szükséges információkhoz. Az ifjúsági szervezetek rámutattak,
ahogyan a többi tantárgy esetében sincs szükség szülői hozzájárulásra, a szexuális nevelést sem kellene ilyen, teljesen szubjektív
beleegyezéshez kötni…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Interjú: Így változott a romániai lakosság mobilitása a szükségállapot alatt
A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos kutatócsoportja
a romániai lakosság mobilitási mutatóinak alakulását elemezte a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot idejére
vonatkozóan. A COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor (COVID-19 - RoEIM) névre keresztelt projekt keretén belül a
kutatók a Google Mobility adatait használták fel, melyek segítségével egy ország szintű mobilitási mutatót alakítottak ki a 2020.
március 16. – május 15. periódusra vonatkozóan. A mutató mindazon személyek mozgását figyelembe veszi, akik Google
felhasználóval rendelkeznek. A kezdeményezésről dr. Szász Leventét, az MTA köztestületének külső tagját, a kutatási projekt
vezetőjét kérdeztük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Képességvizsgák: Hibás módszertani útmutató?
A koronavírus-járvány okozta helyzet megváltoztatta a képességvizsgák megszervezésének a módját, amit az oktatásügyi
minisztérium az utolsó percekben elfogadott és kiadott miniszteri rendeletekkel hozott a középiskolába felvételiző diákok
tudomására – pontatlanságokkal és lehetetlen igényekkel. Mint a korábbi évekből ismeretes, a zene, képzőművészet, vallás,
sportszakos osztályokba, valamint a tanító- és óvodapedagógus-képzőbe felvételizők esetében a képességvizsga vagy tehetségpróba
is beleszámít a végső eredménybe. A művészeti szakokon a felvételi jegy háromnegyedét, a vallás szakos osztályokban az 50
százalékát teszi ki, a másik két szakon kizáró vagy átmenő jellege van. A sok összevisszaság mellett a rendeletekből az idén sem
maradt ki, hogy a magyar tagozaton végzett diákok, ha kérik, az anyanyelvből tett vizsga eredményét nem számítják be a felvételi
jegybe. Ha megteszik, számolni kell azzal, hogy csak román tannyelvű osztályban folytathatják tanulmányaikat. […]Több
marosvásárhelyi és vidéki középiskola vezetőjét kérdeztük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Videó beszélgetés: Az OMDSZ elnöke, Andacs Zsolt Levente
Ki ne hallott volna az OMDSZ-ről (Országos Magyar Diákszövetség)? Mivel hamarosan itt vannak a vizsgák az egyetemi hallgatók
számára, illetve az érettségi is vészesen közeledik, ezért az ehavi Erdélyi arcok meghívottjával, az OMDSZ elnökével a jelenlegi
oktatási helyzetről beszélgettünk…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Megjelent a Korunk legfrissebb száma
Tematikája: A fa, amely olyan kulturális szimbólum és mítoszi szereplő, amely világszerte meghatározó a népek alaptörténeteiben.
Élőlény és világokat összekapcsoló tényező. A kortárs ökológiai kontextusban szerepe felértékelődött, jelenlétével és hiányával
egyaránt befolyásolja az emberek életét, ez Erdély és a nagyvilág léptékét tekintve ugyanúgy világossá vált az elmúlt időszakban.
A lapszám többszempontú megközelítésben vizsgálja a fa jelenlétét a világban és az ember mentális térképein – az ökológia és
ökokritika, a művészetelméletek és a történeti feldolgozások belátásait egyaránt hasznosítva - írják az ismertetőben…” Forrás:
Transindex.ro: teljes cikk >

A tízes osztályzatú romániai városok közé került Segesvár a Világbank felmérése szerint
A tízes osztályzatú romániai városok közé került Segesvár a Világbank felmérése szerint. Segesvár az egyetlen „10-es osztályzatú”
város Romániában, amely nem megyeszékhely. A város polgármestere, Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean sajtóközleményben fejezte
ki örömét az elismerésért, kiemelve, hogy a független nemzetközi szervezetek rangsorai azt bizonyítják: Segesvár valódi branddé
vált mind országos, mind nemzetközi szinten. Segesváron kívül még a következő romániai városok kaptak 10-es osztályzatot a
Világbank felmérése szerint: Brassó, Kolozsvár, Nagyszeben, Bukarest, Nagyvárad, Temesvár, Iaşi, Konstanca, Gyulafehérvár…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A száz esztendővel ezelőtti trianoni döntésre emlékeznek Székelyföldön
A nemzeti összetartozás jegyében Székelyföld több száz templomának harangja kondul meg egyszerre csütörtökön délután fél
hatkor. A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alakalmából ma öt percen át szólnak a harangok.
Székelyudvarhelyen a megemlékező eseményre délután fél hattól kerül sor, a már megszokott helyszínen, a főtéri Millenniumiemlékoszlopnál. Arra kérik a helyieket, hogy ezen idő alatt a városban álljon le a gépkocsi- és gyalogos forgalom, ezzel is jelezve
tiltakozást a nemzetünket ért történelmi igazságtalanság ellen. […]Csíkszék tizenhárom településén várják különböző programokkal
az ünneplőket Trianon centenáriumán. A központi eseményt Csíkszeredában tartják az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének
rendezésében. A csíksomlyói Fodor-ház udvarán lévő Székely Hadosztály-emlékműnél tartandó megemlékezés 17 órától
tárogatójátékkal kezdődik…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Sepsiszentgyörgyön „ünneplik” a trianoni döntés évfordulóját a román nacionalisták
Sepsiszentgyörgyre várja „híveit” június 4-én a nacionalista Calea Neamului (Nemzet Útja) Egyesület, amely a múlt héten az
Úzvölgyében emlékezett a román katonákra. A Facebook-oldalukon közzétett felhívásukban az szerepel, hogy a sepsiszentgyörgyi
Mihai Viteazul szoborcsoportnál „román verses-zenés kulturális rendezvényt” szerveznek, hogy megünnepeljék a trianoni
békeszerződés százéves évfordulóját, amikor a nemzetközi hatalmak is elismerték az 1918-as egyesülést. […] „Kezeljük ugyanazzal
a nyugalommal és önbizalommal ezt a megnyilvánulást, mint amikor december 1-jén provokátorok érkeztek a városba” – fogalmazta
meg felhívását a sepsiszentgyörgyiek felé Antal Árpád. A város polgármestere lapunknak elmondta, mindig azt kell szem előtt
tartsuk, hogy a provokátorok jönnek, majd elmennek, ám mi maradunk. […]A polgármester elmondta, hogy a szerdai nap folyamán
tárgyaltak a Calea Neamului kéréséről, a tárgyaláson pedig jelen volt Mihai Tîrnoveanu, a szervezet elnöke is. „Ők kulturális
rendezvényre kértek engedélyt…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Gyászhír: Elhunyt Heim András kolozsvári grafikus
Elhunyt Heim András kolozsvári grafikus, festő, a Barabás Miklós Céh tagja, a Korunk Galéria egykori kurátora, közölte a
helikon.ro. A 73 éves képzőművész 1946. szeptember 18-án született Kolozsváron. Főiskolai tanulmányait a kolozsvári Ion
Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte […] A rendszerváltást követően 2006-os nyugdíjazásáig a folyóirat műszaki
szerkesztője és 1997-től a Korunk Galéria kiállításainak szervezője volt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Erdélyiek és felvidékiek alkotása bizonyult a legjobbnak a „Milyen jó, hogy itt vagyunk” videópályázaton
Két erdélyi és egy felvidéki alkotás nyerte a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás Napja
és Trianon 100. évfordulója alkalmából fiatalok számára meghirdetett „Milyen jó, hogy itt vagyunk” című videó pályázatot. Az
eredményhirdetés június 3-án délután 3 órától élőben zajlott a Külhoni Magyarok Youtube-csatornán, ahol korcsoportonként
bemutatták a legjobb 10 kisfilmet, majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelentette be a győzteseket. A 1014 évesek korcsoportjában az első helyezett Farkas Leila, Farkas Luca és Farkas Gréta Mese Amáliáról című kisfilmje lett
(Nyikómalomfalva, Erdély), a 15-18 évesek korcsoportjában Varga Dániel és Gáspár András Határtalanság című alkotása (Fülek,
Felvidék), a 19-25 éves korosztályban pedig Deák András 100 év után is itt vagyunk című kisfilmje (Erdőfüle, Erdély), amely a 102
éves Kolumbán Juliska néni történetét mutatja be…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Közös nyilatkozatban fohászkodtak a magyar egyházak erdélyi vezetői a nemzeti összetartozás erősítéséért
Közös nyilatkozatban fohászkodtak a történelmi magyar egyházak erdélyi vezetői a trianoni döntés centenáriuma alkalmából a
nemzeti összetartozás erősítéséért és az áldásos jövőért. Az MTI-hez szerdán eljuttatott nyilatkozatban Kovács Gergely
gyulafehérvári római katolikus érsek, Schönberger Jenő, Böcskei László és Pál József Csaba szatmári, nagyváradi és temesvári
római katolikus püspökök, Kató Béla és Csűry István erdélyi és királyhágómelléki református püspökök, Adorjáni Dezső Zoltán
evangélikus és Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök azt hangsúlyozta, hogy a trianoni diktátum századik évfordulóján nem a
gyászt és a veszteségérzetet kívánják mélyíteni, hanem elsősorban a nemzeti összetartozás erősítéséért és az áldásos jövőért
fohászkodnak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Interjú: Urbán Eriket kérdeztük a csíksomlyói búcsúról
Rendhagyó volt a tavalyi és az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú: a tavalyit a pápalátogatás előzte meg – kereken egy éve, 2019.
június elsején –, idén pedig a járványhelyzet miatt a zarándokok nem vehettek részt a ma már világszerte ismert eseményen.
Különlegessé tette az idei szertartást az is, hogy pünkösd előtt néhány nappal hungarikummá nyilvánították a csíksomlyói búcsút.
Urbán Erik atyát, az erdélyi ferencesek tartományfőnökét kérdeztük a rendhagyó ünneplésről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Csak a leszűkített tananyagot kell átvenni, a tanítás főleg ismétlésből áll
Az iskolák alsó tagozatának újbóli megnyitása után is érvényes, hogy csak a távoktatás idejére leszűkített tananyagot kell átvenni a
gyerekekkel és a tanítás főleg ismétlésből áll – tájékoztatott az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ). Nem szabad arra törekedni, hogy
minél gyorsabban behozzuk az elmaradt tananyagot. A gyerekek nemcsak abban különböznek, hogy a tananyagból mennyit sikerült
eddig megtanulniuk, hanem abban is, hogy amit megtanultak, az mennyire rögzült bennük. A lemaradás behozásának erőltetése
csak növelné a különbségeket az iskolák és az osztályok között, de az osztályon belül is, és fokozná a stresszt a gyerekekben és a
pedagógusokban – írja a pedagógiai intézet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Kiadvány a roma gyermekek tanulási szokásainak fejlesztéséért
Gyakorlófüzetem címmel ötrészes segédanyag látott napvilágot a roma nemzetiségű kisiskolások számára. A füzet multikulturális,
mivel a feladatok magyar, szlovák és roma nyelven is kitölthetők. Az ötrészes gyakorlófüzet első kiadványa a napokban jelent meg.
Hozzátette: a roma közösségekben a legtöbb családban nincs internet hozzáférés, ellenben a televízió szolgáltatás megoldott. Így a
szlovák közszolgálati televízió oktatóműsorai könnyebben eljutnak az érintett gyerekekhez. Ám itt adódott a következő probléma,
ezek ugyanis szlovák nyelven érhetőek el. A szlovák nyelvű oktatóműsor alapján készültek a magyar nyelvű feladatgyűjtemények.
Az öt munkafüzet az alábbi területeket öleli fel: természet, társadalom, nyelv és kommunikáció, matematika, művészet és kultúra.
Az első rész már nyomtatott formában is elérhető. Az iskolafenntartók az oktatási minisztériumtól állami dotációval igényelhetik a
füzeteket. A minisztérium támogatja a kiadványok nyomtatását…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Szlovákiában vannak a leginkább jó véleménnyel Magyarországról
Javul a szomszédos országok Magyarország-képe, Szlovákiában vannak a leginkább jó véleménnyel Magyarországról – derül ki a
Közép-Európai Nézőpont Intézet 2020-as Magyarország-barométeréből, amelynek eredményét kedden juttatták el az MTI-hez. A
2020-as adatok szerint Szlovákiában vannak a leginkább jó véleménnyel Magyarországról (78 százalék), Horvátországot (68
százalék) és Szerbiát megelőzve (60 százalék). A szomszédos országokban 50 százalék feletti a Magyarországot pozitívan megítélők
aránya, Románia kivételével, ahol a megkérdezettek csak 47 százalékának van jó véleménye Magyarországról – ismertették. A
Közép-Európai Nézőpont Intézet kiemelte, hogy a szomszédos országokban megmutatkozó bizalomnövekedés a magyar
közvéleményben is tetten érhető…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Magyar-szlovák külügyminiszteri találkozó és szlovák parlamenti megemlékezés
Budapesten találkozott ma, Trianon évfordulója előtt két nappal a magyar és a szlovák külügyminiszter. A találkozónak és a
kétoldalú kapcsolatoknak mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít. Ivan Korčok szlovák külügyminiszter Trianon kapcsán empátiát
kért a magyaroktól, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pedig kölcsönös tiszteletet. Leszögezte, Szlovákia Magyarország 3.
legfontosabb kereskedelmi partnere, a két ország közti forgalom meghaladja a 10,5 milliárd eurót, s a magyarországi
tőkekihelyezéseknél Szlovákia a legvonzóbb célpont. Ivan Korčok szlovák külügyminiszter megköszönte a meghívást, s örömét
fejezte ki, hogy a trianoni évforduló előtt sor kerülhetett a személyes találkozóra és egyeztetésre. Egyetért abban, hogy jók a magyarszlovák kapcsolatok, amit meg kell becsülni. […] A szlovák parlament vezetése csütörtökön Pozsonyban emlékezett meg a trianoni
békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról.Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke és az alelnökök, Peter Pellegrini
(Smer-SD), Milan Laurenčík (SaS), Grendel Gábor (OĽaNO) és Juraj Šeliga (Za ľudí) ebből az alkalomból megkoszorúzták a
békeszerződések emlékművét a Tyrš rakparton…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Igor Matovič trianoni beszéde
Elhangzott, 2020. június 2-án a pozsonyi várban, 100 meghívott felvidéki magyar és a szlovák kormány miniszterei, államtitkárai
és az OĽaNO parlamenti képviselői előtt:[…] Mai találkozónk oka ugyan a történelem, és az első világháborút követő eseményekre
való emlékezés, de a fő célom inkább megformálni a közös kérdéseket a jelenre és a jövőre vonatkozóan, megtalálni a közös víziókat,
és a legszélesebb kontextusban megtalálni azokat a válaszokat is, melyek aggasztják a magyarokat, szlovákokat, és Szlovákia más
nemzetiségeit. […] Azt gondolom, hogy a történelmi Magyarország a miénk is volt. […] De hagyjuk a történelmet a történészekre,
mi összpontosítsunk napjaink kihívásaira, mindennapi életünkre és gyermekeink jövőjére. A februári választások megmutatták,

hogy az emberek nemzetiségtől függetlenül alapvető változásokat akarnak a társadalomban. Igazságos és korrupciómentes országot
akarnak… […] Tehát, kedves magyarok, ebből kifolyólag önök a legközép-európaibb közösség. Használják ezt ki, kérem,
használjuk ki, kérem. A magyar művészet és a kultúra rendkívül gazdag. Legyünk közösen büszkék arra, hogy a mai Szlovákia
területén olyan nagyságok éltek, mint az írók közül Mikszáth Kálmán, Madách Imre, Márai Sándor, Grendel Lajos és mások. Nagy
öröm számomra, hogy világhírű zeneszerzők is éltek és alkottak itt, mint Lehár Ferenc, Kodály Zoltán. Köszönöm, hogy eljöttek,
és kérem, a mai találkozót tekintsék kinyújtott kéznek önök, szlovákiai magyarok, a Szlovákiában élő magyarok felé…” Forrás:
Korkep.sk: teljes cikk >

Az MKP ma átadja a kormányfőnek „A magyar nemzeti közösség memorandumát”
Igor Matovič miniszterelnök száz felvidéki magyar közéleti személyiséget hívott meg arra a találkozóra. Az MKP memorandumot
fogalmazott meg, melyet ez alkalomból adtak át a kormányfőnek. A Magyar Közösség Pártja küldöttsége nem megy üres kézzel a
szlovák miniszterelnök által, a trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán szervezett találkozóra – olvasható a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, melyhez csatolták „A magyar nemzeti közösség memoranduma” című
dokumentumot. Ebben 10 pontban foglalták össze azokat a javaslatokat, amelyek a párt szerint biztosíthatják a felvidéki magyarság
megmaradását és gyarapodását saját szülőföldjén…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Autonómiával riogat és a magyarok ellen uszít a szlovák sajtó a Matovič kezdeményezte találkozó után
Csúsztatásokkal teli tudósítást tett közé a szlovák Pravda napilap a keddi Trianon 100. évfordulója alkalmából tartott baráti
találkozóról, amelyen Igor Matovič miniszterelnökön kívül a magyar politikai és kulturális élet mintegy száz képviselője vett részt
Pozsonyban. „Az MKP autonómiát akar Matovičtól” Ilyen cím alatt jelent meg a Pravda napilap internetes címlapján az a tudósítás,
amely arról tájékoztatja a szlovák olvasókat, hogy az MKP kedden átadott a kormányfőnek egy olyan dokumentumot, amellyel
valójában autonómiát követelnek Matovičtól. A Pravda úgy hozta le a keddi találkozót, mintha az egész esemény csak arról szólt
volna, hogy az MKP tagjai átnyújtottak egy autonómia tervezetet Igor Matovičnak, aki ezt el is fogadta és egyetértett vele. A témát
nagyon gyorsan átvette a Topky.sk, de a szlovák bulvár portálon már a következő címmel tálalták az eseményt: „Matovič az
évszázad engedményére készül: Hallatlan autonómia a magyarok számára, holott kormányon sincsenek. […]A csúsztatásokkal teli
szlovák cikkek és botrányos szalagcímek miatt azóta is több ezer magyarellenes kommentet lehet olvasni a közösségi hálón, ahol
az MKP-t a szlovák-magyar viszonyok "megrontójának" állítják be a kommentezők…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Csemadok: a kisebbségi kérdést a nemzeti közösségek önrendelkezésének megadásával lehet megoldani
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos Elnöksége június 1-jén Éberhardon megtartott
ülésén az 1. világháborút lezáró békediktátum aláírásának 100. évfordulója kapcsán az alábbi nyilatkozatot fogadta el. A Csemadok
megalakulása óta következetesen kiállt a Csehszlovákiában, majd a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség nyelvi,
kulturális, oktatási jogaiért, önazonosságának erősítéséért, a szülőföldön maradásáért. Ezt teszi ma is, amivel hozzájárul a többségi
nemzet és az itt élő számbeli nemzeti és nyelvi kisebbség békés egymás mellett éléséhez. Valljuk, hogy a kisebbségi kérdést a XXI.
század Európájában emberi módon meg lehet oldani a nemzeti közösségek önrendelkezésének megadásával…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Így emlékezik a Felvidék a trianoni szétszakítás 100. évfordulóján az összetartozásunkra
2020. június 4-én a legtöbb felvidéki magyar szervezet megemlékezik a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról.
A Magyar Közösség Pártja Központi Irodája összeállította a regionális megemlékezések sorát, ezt az alábbiakban tesszük közzé…”
Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Turulszobrot állítottak ma a csicsói Attila-parkban
Fából faragott filagória és üzenetértékű turulszobor került ma Csicsói Nagy Géza fafaragóművész, a Magyar Kultúra Lovagja csicsói
Attila-parkja névadójának a szobra fölé. A Csallóköz őrzője elnevezésű művet Nagy János szobrászművész két fia, Attila és Mátyás
készítette. Bár a Trianon-centenárium közeledtével, már mától vigyáz a honi magyarságra, ám az avató ünnepségére, a koronavírusjárvány miatt, csak ősszel kerül sor…” Ma7.sk: teljes cikk >

Felvidéki győztese is van a „Milyen jó, hogy itt vagyunk” videópályázatnak
Egy füleki (Felvidék) és két erdélyi alkotás nyerte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által a Nemzeti Összetartozás
Napja és Trianon 100. évfordulója alkalmából fiatalok számára meghirdetett "Milyen jó, hogy itt vagyunk" című videopályázatot.
Az eredményhirdetés június 3-án délután 3 órától élőben zajlott a Külhoni Magyarok Youtube csatornán, ahol korcsoportonként
bemutatták a legjobb 10 kisfilmet, majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelentette be a győzteseket. A 15-

18 évesek korcsoportjában Varga Dániel és Gáspár András Határtalanság című alkotása (Fülek, Felvidék)…” Forrás: Atempo.sk:
teljes cikk >

Halálának 50. évfordulóján Fábry Zoltánra emlékeztek Stószon
Ötven évvel ezelőtt hunyt el Fábry Zoltán. Halálának évfordulóján ünnepélyes megemlékezést tartottak az író stószi síremlékénél,
majd a szülőházánál is. A „stószi remete” sírjánál Köteles László, a Csemadok alelnöke úgy fogalmazott, Fábry Zoltán az elmúlt
évszázad kisebbségi magyarságának és politikai gerincességnek mértékadója volt…” Ma7.sk: teljes cikk >

Interjú: karantén kérdés Polgár Anikónak
Ezúttal Polgár Anikó költő, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi oktató az MTA köztestületének külső tagja válaszol. […]
Manapság a közember hajlamos azt hinni, hogy a tudomány majd mindent megold, most viszont jobban szembesülünk azzal, hogy
a mérhetetlen fejlődés, a horizontkitágulás ellenére az embernek mennyire behatárolt a tudása. „Már az ókori görögök is” – szoktuk
kezdeni a fejtegetéseket, hiszen a tudásunk nagy részét a történelem mélyrétegeiből származtatjuk. Most meg is fordul a nézőpont:
„már az ókori görögök sem tudtak sokat tenni...” – tehetetlenségeinket is örököljük. Elgondolkodtató, hogy van-e összefüggés a
biológiai és az etikai dimenziók között. Kertész Imre egyik feljegyzésében B. beszélget barátjával, egy világhírű mikrobiológussal,
s arra a következtetésre jut, hogy semmilyen erkölcsi kapcsolatban nem vagyunk a betegségünkkel, nincs köze a tetteinkhez,
erényeinkhez, bűneinkhez: a betegséget „megkapjuk ugyan, de nem a miénk”…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Interjú: karanténkérdés Bolemant Lillának
Ezúttal Bolemant Lilla nőjogi szakértő és irodalomterapeuta az MTA köztestületének külső tagja válaszol. […]Szeretném azt
mondani, hogy az ember kicsit átgondoltabban fog talán viselkedni, jobban odafigyel az embertársaira és a környezetére, de e téren
szkeptikus vagyok. Azok az emberek, akik eddig is érzékenyen reagáltak a környezetük igényeire, még elmélyültebben foglalkoznak
talán majd a bolygó túlélésének kérdéseivel, és persze a mellettük élő emberek igényeivel is. Biztosan lesznek, akik mostanában
döbbennek rá az élet végességére, és ez hatással lesz a további életvitelükre, de ez lehet akár negatív hatás is. Az emberiség pedig
nagyon elvont fogalom, és azt gondolom, globálisan is hoz változásokat ez a járvány, de ezt csak később fogjuk tudni felmérni,
hogy a hatalmi, gazdasági vagy az emberi tényező változik-e nagyobbat és milyen irányban…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Az oroszt ismerték el egyedüli hivatalos nyelvként a luhanszki szakadárok
Az oroszt ismerte el egyedüli hivatalos nyelvként a kelet-ukrajnai szakadár „Luhanszki Népköztársaság” törvényhozása szerdán.
Az Interfax orosz hírügynökség helyszíni tudósítása szerint az ötvenfős nemzeti tanács jelen lévő 43 képviselőjéből 42-en
támogatták az előterjesztést. A szakadárok uralta térségben korábban az orosz mellett az ukrán is hivatalos nyelvnek számított…”
Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Oktatási reform: A jövőben az iskolaigazgatókat is tesztelni fogják
Ukrajnában folytatódik az oktatási reform. Az általános középfokú oktatási intézmény vezetőjének kinevezési eljárásában
kulcsfontosságú újítás a versenypályázat, lebonyolításának jogszabályai, a pályázat nyertesének a pozícióba való kinevezésének
folyamata. A versenypályázat bizottságának tagjaira vonatkozó követelményeket, a bizottság felállításának folyamatát az általános
középfokú oktatási intézmény vezetői posztjára meghirdetett versenypályázat előírása határozza meg…” Forrás: Karpat.ua: teljes
cikk >

Zelenszkij: Az emberi erőforrás hiányát Ukrajnában a felsőfokú oktatásnak kell megoldania
Ezt az államfő az ukrán felsőoktatási intézmények vezetőivel folytatott találkozón jelentette be – közölte az Elnöki hivatal
sajtószolgálata. „Ha mi önökkel ezt nem oldjuk meg, az országban továbbra is emberi erőforrás hiány lesz. Az államnak a
felsőoktatással együtt kell megoldania ezt a problémát” – mondta Zelenszkij. Az elnök emlékeztetett arra, hogy több mint egymillió
diák van Ukrajnában. Legtöbben nem akarnak a szülőföldjükön maradni…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Jöhet az új államnyelv védő ombudsman
Április végén lemondott tisztségéről Tatyana Monomahova, akit 2019. november 27-én neveztek ki az ukrán nyelvet védő
ombudsman posztjára. Úgy tűnik, a művelődési tárca megtalálta utódját. A szakminisztérium a megüresedett posztra Szvjatoszlav

Litinszkijt javasolja. A zn.ua a jelölttel kapcsolatban kiemeli: a Lembergi Ivan Franko Egyetem tanára, több, az ukrán nyelv
használatának védelmében indított pert nyert meg, s ő volt az első ukrán állampolgár, aki 2014-ben bírósági úton elérte, hogy olyan
személyazonossági igazolványát kapjon, melynek második oldalán nem szerepel adatainak orosz fordítása. Litinszkij kinevezését a
Miniszteri Kabinetnek kell jóváhagynia…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Zárt körben adták át a Zrínyi Ilona Szakkollégium ösztöndíjait
A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (ZISZK) a 2019/2020-as tanévben is felvételt hirdetett kutatásaikat kárpátaljai
felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók számára. A lehetőség immár 20. alkalommal került meghirdetésre, 2011 óta, 9.
alkalommal a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
koordinálta és bonyolította le az ösztöndíjprogramot. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon, nappali tagozaton tanuló, kiváló
eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.
21 érvényes pályázat érkezett be. Örömmel tudatjuk, hogy a ZISZK kutatói ösztöndíj támogatásával 18 nagyszerű tudományos
munka született 9 reáltudományi és 9 humán tudományi témában…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Távoktatás az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán
A kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatási rendszer egyik alappillére az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar OktatásiTudományos Intézete, azaz az UNE magyar kara, mely nagyon fontos szerepet játszik a jövő kárpátaljai magyar értelmiségének a
képzésében. A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében azonban ennek az intézménynek is teljes egészében át
kellett állnia az online oktatásra. S miként is zajlik a távoktatás? A dékáni hivatal tájékoztatása szerint a rendszeren kívül zárt
Facebook- és Viber-csoportokon keresztül, Zoom, Google Classroom alkalmazást használva történt a tananyag átadása. A
modulidőszak során a diákok anonim kérdőívekben értékelhették a tanárok munkáját. Előtérbe került a tudományos tevékenység: a
cikkek, a szakdolgozatok, az évfolyammunkák megírása. Összességében – mint a dékáni hivatal tájékoztatott róla – a távoktatás
sikeresnek mondható, azonban a személyes tanár-diák kapcsolatot egyelőre ez a rendszer nem helyettesíti…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

Önkéntesek takarították a beregszászi katonatemetőt
A Tiszta Kárpátalja önkéntes mozgalom tagjai a tegnapi nap folyamán kitakarították a beregszászi katonatemetőt. A befüvesedett
és elburjánzott területen rengeteg munka akadt. Támogatás nélkül, saját költségen vágtak neki a rendrakásnak. A magyar hősök
emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták hazájukért…”
Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Videó: a KMCS kezdeményezése
Kárpátalján is az „Összetartozásunk tüzével” készülnek a Nemzeti Összetartozás napjára. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
a világ magyar cserkészszövetségeivel karöltve, a világban élő valamennyi magyart arra buzdítja, hogy a június negyedikék
gyújtsanak egy-egy tüzet vagy gyertyát…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Egyszerre lobbannak majd fel az őrtüzek a trianoni békediktátum századik évfordulóján
Hírünk megírásának pillanatáig 58 országból 1.766 településről 3.666 tűzrakóhelyet regisztráltak az Összetartozásunk Tüze Program
keretében, amellyel a trianoni békediktátum századik évfordulójáról kívánnak megemlékezni. A programot azért hozták létre, hogy
június 4-én mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, az ezeresztendős államiságra, a trianoni békediktátumra és a tízéves
állampolgársági törvényre emlékezzenek - látványos tüzeket gyújtva - a magyarok…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Videók: Megemlékezések Mezőgecsében, Nagypaládon, Szürtében
Csöndes koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról Mezőgecsében. […] Nagypaládon
az I. világháború áldozatainak emlékoszlopánál megtartott emlékünnepségen részt vett Barta József, a KMKSZ alelnöke […]Segítsd
meg népedet, álld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké! Ez a könyörgés olvasható a szürtei református
templomkertben álló nemzeti összetartozás emlékművön. Megálmodója Braun László, történész…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk
> teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Ungvári vonósok győzelme a Gold Europe nemzetközi pályázaton
Az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Koledzs hegedűegyüttese a közelmúltban részt vett a Csehországban megrendezett Gold
Europe nemzetközi versenyen, ahol sikeresen szerepeltek. Az ungvári csapat (vezető Sipos N. A., koncermester Teterjuk-Kincs J.
Sz.) az első díjat érdemelte ki játékával…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Šarčević bemutatta a fejlesztési stratégiát: Az a cél, hogy a középiskola is kötelező legyen
Mladen Šarčević oktatási miniszter bemutatta a középiskolai oktatásra és nevelésre, valamint az élethosszig tartó tanulásra
vonatkozó keretstratégiát, a 2027-ig terjedő időszakra. A miniszter kiemelte: a legnagyobb változás a középiskolai oktatást érinti,
ezt ugyanis kötelezővé tennék…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Vajdaság kétmillió dinárral támogatja Peter Handke legújabb könyvének kiadását
A tartományi költségvetésből kétmillió dinárt szánnak Peter Handke osztrák író legújabb könyvének kiadására – írja a 021.rs.
Handke az egykori Jugoszláviáról, illetve Szerbiáról kíván megjelentetni egy esszéket tartalmazó kötetet. A támogatást a
költségvetési tartalékból hagyták jóvá a Szerb Nemzeti Színháznak, amely az osztrák író könyvének kiadására fordíthatja a pénzt.
Az ezzel kapcsolatos döntés már meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. A 2019-ben irodalmi Nobel-díjat kiérdemlő író munkássága
meglehetősen ellentmondásos, tavaly Stocholmban – mielőtt átvette volna a jeles elismerést – többen tüntettek ellene és mellette
is…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Riport: A 61. (virtuális) Jean Monnet est, a Magyarok és szomszédjaik
Érdekes fölmérésre vállalkozott a magyarországi Nézőpont Intézet a Charta XXI Megbékélési Mozgalom megbízásából. Az
eredményről Mráz Ágoston készített tömör összefoglaló jelentést amelyet egy internetes nyilvános beszélgetésben hangzott el. […]
A Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatása 2020. február 28. és március 14. között készült, Magyarországon és Ukrajnát
leszámítva a Magyarországgal szomszédos országokban 1000-1000, összesen 7000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18
évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság esetén a maximális
mintavételi hiba 3,1 százalék…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Összesítés: Az alábbi vajdasági középiskolai szakokon tudnak nyolcadikosaink anyanyelven továbbtanulni
Az oktatási minisztérium nemrég közzétette, hogy mely középiskolákban milyen szakok nyílnak. А nyolcadikosokra június 17-én
az anyanyelvi záróvizsga, 18-án a matematika, 19-én pedig a kombinált teszt feladatai várnak. A kisérettségin összesen 40 pontot
lehet összegyűjteni, ebből 13-13-at anyanyelvből és matematikából, 14-et pedig a kombinált teszten. Az alábbiakban a minisztérium
által jóváhagyott magyar nyelvű szakok listáját közöljük…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Megemlékezések Vajdaságban a nemzeti összetartozás napján
A trianoni békediktátum 100. és a Nemzeti Összetartozás megünneplésének 10. évfordulójára emlékezik a magyar nemzet. Vajdaság
több településén is tartanak megemlékezéseket, ezeket soroljuk fel a Pannon RTV összefoglalója alapján…” Forrás: Vajma.info:
teljes cikk >

Babacsomagok a nemzeti összetartozás napja alkalmából
A történelmi Magyarország határvidékén, ahol még él a magyar nyelv, mintegy 34 babacsomag került kiosztásra a nemzeti
összetartozás napja alkalmából. Muzslyán a plébánia udvarán vehette át az adományt 12 kisgyermekes, illetve várandós anyuka. A
hasznos segítséget Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri
biztos adta át. […] A babacsomag a várandós és a csecsemős kismamáknak az első egy-két hónapban segítséget jelent az újszülött
ápolásában, gondozásában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

A VMDK továbbra is méltó emlékhelyet követel az egykori, nagybecskereki katonatemetőnél
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége sajtótájékoztatót tartott ma a nagybecskereki katolikus temetőben, ugyanis
továbbra is követelik, hogy a város emléktáblát helyezzen el az egykori katonatemetőben nyugvó katonák neveivel. […] Mi ezzel
kapcsolatosan kezdeményeztünk is a városnál, többször is írtunk nekik, de sajnos a mai napig semmilyen választ nem kaptunk. […]
Mindenféleképpen örülünk annak, hogy legalább a német közösségnek sikerült egy vaskeresztet itt felújítani. De mi úgy gondoljuk,
hogy nemcsak a német, de a magyar közösség is megérdemelne egy méltó emlékművet…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Több mint 2500 külhoni gyerek vett részt a Miénk a város! online játékban
A játékban 6-10 év közötti külhoni gyerekek – óvodások és kisiskolások – vettek részt, akik nyolc héten át, április 3-tól május 29ig online feladatokat oldottak meg. A játékban résztvevők száma minden eddigi rekordot megdöntött: több mint 2500 gyerek
kapcsolódott be, akik 60 000 feladatot oldottak meg az elmúlt hetek során. A legjobban szerepelt 100 gyerek 100 ezer forint értékű
Csodasarkot – értékes könyv-, valamint fejlesztő játékcsomagot – nyer saját közösségének, de a Csodasarkot nem nyerő játékosok
is értékes jutalomban részesülnek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

