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Akadémiai székfoglaló: Nagy László, az MTA külső tagja 

A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt Nagy László az MTA külső tagja 

Részecskék és hullámok Interferencia jelenségek az atomfizikában címmel tartandó székfoglaló előadására. Az előadás ideje: 2020. 

február14. (péntek) 11.00 óra. Az előadás helyszíne: MTA Székház, Nagyterem…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Interjú: Silling István, az MTA külső tagja 

Beszélgetést olvashatnak a vajdasági néprajztudomány ikonikus alakjával, akit nemrégiben a Magyar Kultúra Lovagjává avattak. A 

Falvak Kultúrájáért Alapítvány elismerését a határon túli néprajzi örökség érdekében kifejtett életművéért kaphatta meg dr. Silling 

István…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Kifütyülték Johannist és Ludovic Orbánt a moldvai autópályák hiánya miatt 

A kelet-romániai országrész fejlesztésének halogatása miatt tiltakozó tüntetők zavarták meg Klaus Johannis és Ludovic Orban 

beszédét pénteken Jászvásáron, a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén.. Az államfő és a miniszterelnök Moldva történelmi 

fővárosának főterén, mintegy tízezer ünneplő előtt mondott beszédet, a tömegből pedig időnként pfujolás, füttyögés hallatszott. A 

tüntetők a szónoklatok között "autópályát akarunk" skandálással tették nyilvánvalóvá, hogy az ország legelmaradottabb részének 

fejlesztését sürgetik. […] Moldva az ország egyedüli olyan történelmi régiója, ahol eddig egyáltalán nem épült autópálya. A régió 

leszakadása miatt ezt a térséget sújtja legjobban a munkaerő elvándorlása…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nálunk a legalacsonyabb az internet felhasználók aránya az EU-ban 

Az Európai Unió 16 és 74 év közötti lakosságának 87 százaléka vallotta azt 2019-ben, hogy használta az internetet az elmúlt három 

hónapban; a tagállamok közül Romániában és Bulgáriában a legalacsonyabb ez az arány, 74, illetve 68 százalék. Az Eurostat 

megjegyzi, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az internethasználat az Európai Unióban. Románia esetében a 2007-ben jegyzett 

24 százalékról 2013-ra 50 százalékra, 2019-re pedig 74 százalékra nőtt az internetezők aránya…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Ingyenes védőoltásokat kér a pedagógusoknak a tanügyi szakszervezet 

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) azt kéri a minisztériumtól, hogy a tanügyi alkalmazottak, az országos 

kollektív munkaszerződésnek megfelelően, ingyenesen kapjanak védőoltást a fertőző betegségek ellen. A FSLI felhívja a figyelmet 

arra, hogy – miközben több iskolában influenzajárvány van – az idei költségvetésben nem különítettek el alapokat a tanügyi 

személyzet védőoltására, jóllehet a kollektív munkaszerződés 47. cikkelye ezt explicit előírja…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Autóvásárlásra kaphatnának 35 ezer lejt a nagycsaládosok egy tervezet szerint 

A pénzből legalább 7 személy szállítására alkalmas új autó megvételét lehetne finanszírozni. A törvénytervezet kidolgozóját, Csép 

Éva Andreát kérdeztük. Még az elmúlt év végén jegyezték be azt a törvénytervezetet a szenátusban, amely 35 ezer lejjel segítené a 

nagycsaládosokat új autó vásárlásában. A tervezet szerint a legalább három gyermeket eltartó magánszemélyeket támogatnák a 

programmal, a pénzből pedig legalább 7 személy szállítására alkalmas új autó megvételét lehetne finanszírozni. A tervezet azt is 

előírja, hogy a vásárolt autók hajtóegységeinek Euro 5-ös vagy Euro 6-os besorolásúnak kell lenniük…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Újabb két Hargita megyei település helységnévtábláját mázolták le ismeretlenek 

Ismeretlenek lemázolták Gyergyószentmiklós és Gyilkostó üdülőtelep helységnévtáblájának magyar feliratát. A rendőrség nyomoz 

az ügyben. A vandalizmus péntekre virradóra történt a két településen. A brassói regionális útügyi igazgatóság alkalmazottai a 

délutáni órákban megtisztították a helységnévtáblákat. A Hargita megyei rendőrség szóvivője, Gheorghe Filip az Agerpresnek 

elmondta, hivatalból vizsgálódnak az ügyben. Hangsúlyozta, a hatóságok a legnagyobb szigorral járnak el minden ilyen esetben, 

„függetlenül attól, hogy a román vagy a magyar feliratról” van szó…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2020-02-14-akademiai-szekfoglalo-nagy-laszlo-kulso-tag-3436
https://www.magyarszo.rs/hu/4205/mellekletek_kilato/214446/Meg%C3%A9lni-%C3%A9s-%C3%A9ltetni.htm
http://itthon.transindex.ro/?hir=58288&autopalyat_akarunk_skandaltak_tuntetok_iasiban_az_egyesules_unnepen
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121411-nalunk-a-legalacsonyabb-az-internetfelhasznalok-aranya-az-eu-ban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121338-ingyenes-ved-oltasokat-ker-a-pedagogusoknak-a-tanugyi-szakszervezet
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20200121-autovasarlasra-kaphatnanak-35-ezer-lejt-a-nagycsaladosok-egy-tervezet-szerint.-mik-a-feltetelek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121350-ujabb-ket-hargita-megyei-telepules-helysegnevtablajat-mazoltak-le-ismeretlenek


Helyzetkép: Nagyenyeden járt a Kincsesládánk, Erdély csapata 

Jártunk a kollégiumban, megnéztük a kuruc diákok emlékművét, beszélgettünk nagyenyediekkel és ide telepedett, évtizedek óta itt 

élő magyarokkal. A következtetés: Nagyenyed Erdélynek kicsinyített mása. Románok, magyarok lakják, valamikor pedig szászok 

is éltek itt. Az iskola, a Bethlen Gábor Református Kollégium a város szíve, amelyből láthatatlan hajszálereken keresztül egész 

Erdélybe beszivárog az enyedi szellem. Áprily nyomain jártunk, Körösi Csoma Sándor alakját láttuk, mai diákokkal találkoztunk…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Zilah központjában felavatták Ady Endre egész alakos szobrát 

Zilah központjában vasárnap felavatták Ady Endre egész alakos szobrát. A Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész által 

megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára könyökölve, és egykori iskolájára néz. Le lehet ülni melléje. A szoboravatásra 

összegyűlt több száz fős tömeg a rendezvény végén együtt mondta el Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versének egy 

részletét. Ady Endre egész alakos szobra a zilahi városházával és az egykori Wesselényi Református Kollégiummal szemközt egy 

kis parkban, a Fadrusz János által készített Wesselényi Miklós-szobor közelében kapott helyet…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> 

Soós Anna maradt a BBTE magyar tagozatának vezetője 

A január 23-án, csütörtökön zajló általános egyetemi választások keretében a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar 

Tagozatának oktatói és hallgatói közössége úgy döntött: dr. Soós Anna jelenlegi tagozatvezető rektor helyettes marad a BBTE 

magyar tagozatának vezetője. Az egyetem magyar tagozatának közleményéből kiderült: a tisztségre jelölte még magát dr. Markó 

Bálint és dr. Molnár-Kovács Zsolt. A 379 szavazásra jogosult személyből 284-en éltek szavazati jogukkal…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Szamosújváron tanácskoztak az erdélyi Petőfi-ösztöndíjasok 

A magyar kormány által működtetett Petőfi-program idei találkozóját a helyi Téka Alapítvány szervezésében rendezték meg a 

Kolozs megyei városban. A háromnapos rendezvény a szórványban szolgálók egyfajta tapasztalatcseréje volt. A száz éve elszakított 

területeken a Petőfi-program keretében 75-en, közülük Romániában 38-an teljesítenek magyar mentőnek is nevezett szolgálatot. Az 

ösztöndíjasok zöme Magyarországról érkezett fiatal, aki kilenc hónapos ösztöndíjban részesül. Az eddigi kétéves tapasztalat szerint, 

aki egyszer megkedveli Erdélyt, az másodjára is szívesen visszatér. Ha nem ide, akkor a felvidéki, vajdasági vagy kárpátaljai 

magyarok közé…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Konferencia: Az online közéleti véleményformálók szerepét boncolgatták Marosvásárhelyen 

Nem telt meg a Studium Prospero Alapítvány Forradalom utcai terme szombat délelőtt, összesen mintegy harminc fiatal és néhány 

újságíró volt kíváncsi az online influenszerekről szóló konferenciára. Vargancsik Tekla tartalommarketing területén jártas 

szakember, Rigmányi Eszter kommunikációs szakember és Kodok Márton IT-szakember járták körül a témát általános fogalmaktól 

a marosvásárhelyi hétköznapi hősökig. Sokáig a média volt a véleményadó, amely formálta a nyilvánosságot, az internet 

megjelenésével azonban megingott a sajtó kiváltságos helyzete, befolyásoló hatalma…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Interjú: Balázs Imre József az irodalmi hagyatékok feldolgozásának fontosságáról 

Erdélyi kitekintésű, kolozsvári központú irodalmi múzeumot kellene létrehozni, ugyanakkor rengeteg kívánnivalót hagy maga után 

az irodalmi hagyatékok megőrzése és feldolgozása, így fontos értékek kallódhatnak el, és kophatnak ki a köztudatból – mondta el a 

Krónikának Balázs Imre József irodalomtörténész. Az egyetemi oktató kifejtette, sokat tehetne a szakma, illetve az erdélyi 

kultúrafinanszírozás az irodalmi hagyatékok programszerű feldolgozásáért, harminc évvel a rendszerváltás után már felhalmozódott 

az a tudásanyag és szakmai tapasztalat, amit nagyszabású vállalkozás foghatna össze…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >   

Ismertető: Értékteremtő civil szervezetek 

Néhány civil szervezet megtalálta a módját annak, hogy sok odaadással, lelkesedéssel, önkéntes munkával és kevés – többnyire 

anyaországi forrásokból érkező – pénzzel megmozgassa a közösséget, ápolja nemzeti kultúránkat…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk >   

 

 

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121362-a-transzilvan-szellem-nyomaban-nagyenyeden-jart-a-kincsesladank-erdely-csapata
http://itthon.transindex.ro/?hir=58293&adyszobrot_avattak_vasarnap_zilahon
http://itthon.transindex.ro/?hir=58293&adyszobrot_avattak_vasarnap_zilahon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121420-soos-anna-maradt-a-bbte-magyar-tagozatanak-vezet-je
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https://kronikaonline.ro/kultura/szukseg-van-egy-erdelyi-irodalmi-muzeumra-n-balazs-imre-jozsef-az-irodalmi-hagyatekok-feldolgozasanak-fontossagarol
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ertekteremto-civil-szervezetek
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ertekteremto-civil-szervezetek


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Felmérés: Az átgondolatlan változtatások jelentik a fő problémát az oktatásügyben 

Az átgondolatlanul bevezetett változásokat tartja az oktatásügy fő problémájának az emberek 43 százaléka, majd a rossz tankönyvek 

(30%) és a rossz műszaki felszerelés (29%) következik. Ez a Focus 2019 decemberében készült felméréséből derült ki, melyet 1 

008 megkérdezett bevonásával végzett az ügynökség a PS-Spolu megrendelésére. „Szerencsére már a széles nyilvánosság is érti, 

hogy az oktatásügyet nem szabad elhanyagolni, sőt politikai prioritásként kell kezelni” – mondta Oľga Gyárfášová szociológus a 

felmérés eredményei kapcsán…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Szlovákiában néhány év múlva nem lesz, aki tanítson 

A Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal (NKÚ) a pedagógusok bérezését vizsgálva megállapította, hogy a fizetési feltételek döntő 

tényezőnek számítanak abban, hogy a fiatalok nem tartják vonzónak a tanítói pályát. Öt év múlva országos viszonylatban 10 ezer 

új pedagógusra lesz szükség, jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a hiányzó tanerők biztosítása a pedagógusi pálya anyagi 

megbecsültségének híján komoly akadályokba ütközik majd. Az elemzők szerint a helyzet főként Pozsony megyében kritikus, ahol 

a tanítók fizetése a felsőfokú végzettségű egyéb alkalmazottak regionális átlagbérének mindössze 60 százalékát teszi ki, tájékoztatta 

a SITA hírügynökséget a Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal szóvivője, Marek Papajčík. […]Országos viszonylatban egyebek mellett 

figyelmet érdemel az a statisztikai felmérés is, melyből kiderül, hogy a pedagógusok körében a nők aránya Szlovákiában az egyik 

legnagyobb (82 százalék, miközben az átlag 68 százalék) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 31 országa közül…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Erősödni látszó magyar pártok 

A Focus a Markíza televízió megrendelésére készült legújabb közvélemény-kutatásban a Hídnak 4,4 százalékos, az MKÖ-nek pedig 

4 százalékos támogatottságot mért, vagyis az 5 százalékos parlamenti küszöböt továbbra sem tudták megugrani. A január első 

felében készített felméréshez képest viszont mindkét magyar párt erősödni látszik: a Hídnak korábban 4 százalékot mért a Focus, 

az MKÖ-nek pedig 3,7 százalékot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Programismertető összehasonlítás: Mit kínál a kisebbségeknek a Híd és az MKÖ? 

Mit kínálnak az egyes pártok a kisebbségeknek? Az MKÖ a magyar nemzetiség problémáira koncentrál, a Híd több kisebbség 

tagjainak is külön fejezetben kínál megoldásokat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Közgyűlést tartottak a felvidéki magyar romák 

Mintegy 120 küldöttel tartotta tisztújító kongresszusát a Felvidéki Magyar Romák (FeMaRo) Polgári Társulás, amelyre a Gömör-

Nógrád régión túl érkeztek Csallóközből, Léváról, Szepsiből, de még Homonnáról is. A tisztújító közgyűlésen fényképes 

prezentáción számoltak be az elmúlt négy év eseményeiről. Majd sor került a választásra, elnöknek újra a tornaljai Váradi Zsoltot 

választották, aki munkájához alelnököt is kapott. A szervezet országos alelnökévé a csoltói Hudár Zoltánt jelölték és választották 

meg…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Események a magyar kultúra napja jegyében  

A jeles nap alkalmából – január harmadik hetében – számos megemlékezésre került sor a Felvidéken. A magyar kultúra egyetemes 

értékeinek dicséretéhez csatlakozik néhány helyszíni beszámoló, mely a nemzeti kultúra tiszteletére rendezett események színes 

palettáját bővíti. […]Kürtön, Ógyallán, Szőgyénben, Nagyölveden…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Füleki Csemadok rendezvény díjátadóval 

Évek óta ünnepi műsorral emlékezik a Himnusz születésnapjára a Csemadok Füleki Alapszervezete, volt már Apropó-előadás, de 

Szvorák Kati és Kudlik Júlia is ezen a jeles napon mutatta be pár éve az egyik estjét. Az idén mégis szintet léptek Füleken, ugyanis 

saját gyártású műsorral kedveskedtek, amelyre meghívták az összes füleki civil szervezet és oktatási intézmény vezetőit, ahogy 

természetesen jelen volt a város vezetése is. Négyen vehették át a Nógrád Közművelődésért Díjat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Komáromban a magyar kultúra napját ünnepelték 

Hagyományosan január 22-e a magyar kultúra napja, ekkor ünnepeljük nemzeti himnuszunk megszületését. Mivel a 2020-as év 

egyben a Nemzeti Összetartozás Éve is, így a révkomáromi rendezvényen a két eseménynek egy összekötött kultúrműsort szenteltek. 

A 2020. január 21-én tartott kultúrestet a Széchenyi Polgári Társulás rendezte, és a felvidéki magyar kisebbségi kultúra egyik fő 

https://felvidek.ma/2020/01/az-atgondolatlan-valtoztatasok-jelentik-a-fo-problemat-az-oktatasugyben/
https://felvidek.ma/2020/01/szlovakiaban-nehany-ev-mulva-nem-lesz-aki-tanitson/
https://ujszo.com/kozelet/erosodni-latszo-magyar-partok
https://ujszo.com/kozelet/mit-kinal-a-kisebbsegeknek-a-hid-es-az-mko
https://felvidek.ma/2020/01/kozgyulest-tartottak-a-felvideki-magyar-romak/
https://felvidek.ma/2020/01/esemenyek-a-magyar-kultura-napja-jegyeben-kurton-ogyallan-szogyenben-nagyolveden/
https://felvidek.ma/2020/01/fuleki-csemadok-boldogsag-nagy-kalappal/
https://felvidek.ma/2020/01/fuleki-csemadok-boldogsag-nagy-kalappal/


bástyájában, a Selye János Gimnáziumban került bemutatásra, “Magyar Pokolrapszódia” címen…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk 

> 

Csehy Zoltán is visszautasította a Térey-ösztöndíjat 

A kedvezményezettek névsorának nyilvánosságra kerülése után a Facebookon jelentette be az egyik ösztöndíjas szerző, Bartók 

Imre, hogy nem kívánja átvenni a díjat, mert átláthatatlannak tartja az odaítélés körülményeit és kritériumait. Most Csehy Zoltán 

költő, a BÁZIS - Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában tagja döntött úgy, hogy visszautasítja a kéretlen ösztöndíjat. 

Az összeg rendkívül jelentős, havi 320 ezer forint két éven át. Csehy Zoltán szerint gyanítható, hogy a döntőbizottság tagjait aligha 

irodalomesztétikai szempontok vezették. […] …Térey János (akivel ha nem is túl közeli, de kölcsönös megbecsülésen alapuló 

barátságot ápoltam) emlékét tisztelem, és kívánom, hogy a nevével fémjelzett ösztöndíjrendszer egyszer tényleg 

kikristályosodjon…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Emléktáblát kapott Pozsonyban Kiss József, „az égbolt lovagja“ 

Születésének közelgő 124. évfordulója alkalmából a pozsonyi Óvárosban, a Fajnor rakparton levő gépipari szakközépiskola falán – 

amelynek 1910 és 1914 között a tanulója volt – a napokban emléktáblát avattak Kiss József tiszteletére, akit az első világháború 

idején az osztrák-magyar Császári és Királyi Légierő legeredményesebb magyar pilótájaként tartottak számon. […]Az emléktábla 

szerdai leleplezésén Magyarország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország hivatalos képviselői is részt vettek. …” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szlovák-magyar kapcsolatokat erősítő személyiségeket díjazták  

A szlovák-magyar kapcsolatok és a két nemzet közötti megértés erősítésért Lucia Molnár Satinskát, Szigeti Lászlót és Bugár Bélát 

(Híd) díjazták csütörtök este a kassai Állami Színház épületében. A közéleti munkájukért odaítélt díjakat Michael Kocáb aktivista 

és egykori politikus, valamint Ondrej Šoth koreográfus és rendező adta át Márai Sándor kétnyelvű előadásának bemutatása után…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Kutatás-fejlesztési támogatásokat nyert a Selye János Egyetem  

Közel egymillió eurónyi támogatást nyert a komáromi Selye János Egyetem a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon folytatott 

kutatás-fejlesztési tevékenységére a Digitális Szlovákia és kreatív ipar területén. […]További, félmillió eurót meghaladó vissza nem 

térítendő támogatásban részesült a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke az Európai Fejlesztési Alaptól, amely 

a Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium fejlesztésére irányul. […]Szlovákia egyetlen, magyar oktatási nyelvű, állami 

fenntartású egyetemén a Tanári Kar is sikeresen pályázott. A kar Befektetési és Informatizációs Kormányalelnöki Hivatalhoz 

benyújtott pályázata sikeresnek bizonyult és a pályáztató a programra vissza nem térítendő támogatást ítélt meg…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Szakma Sztár Fesztivál – cél a szakmák népszerűsítése 

Kilenc tanintézmény, tizenhét szakirány százhúsz diákja vett részt a Szakma Sztár Fesztivál elnevezésű, szakközépiskolák számára 

meghirdetett versenyen. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Felvidék négy településén január 16-a és 23-a között 

szervezte meg a hiánypótló magyar nyelvű versenyt.„A verseny az egyes szakmákat teljes mértékben felöleli. A felvidéki magyar 

diákok esetében hiánypótló megmérettetésről van szó, hiszen az országban ehhez hasonló anyanyelven nem érhető el”…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Dolán György átjárói című kiállítása Pozsonyban 

A hazai magyar képzőművészet összetéveszthetetlen látványvilággal megszólaló, sokak által ismert és elismert, nagy tekintélyű 

alkotója, Dolán György eddigi életművébe, alkotói korszakainak fejezeteibe ad bepillantást a Pozsonyi Magyar Intézetben látható 

Átjárók című kiállítás…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Ipari múltunk: A kuntapolcai vasöntöde 

A közel ötszáz éves múltú vasöntöde és gyár egykori tulajdonosa, Balázs Béla 63 éve kezdte a szakmát. Az egykori tanonc nem is 

álmodott arról, hogy egyszer ő igazgathatja az üzemet. Hat évtizednyi kemény munka után a kuntapolcai gyár végleg bezárja a 

kapuit. A céget a közeli Pelsőcre költöztetik, ahol Balázs unokája, Kozsár Sándor próbál új, fiatalos lendületet lehelni a 

vasöntödébe…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/01/24/komaromban-a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/01/24/komaromban-a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek/
https://parameter.sk/csehy-zoltan-visszautasitotta-terey-osztondijat-hodossy-gyula-atveszi
https://felvidek.ma/2020/01/emlektablat-kapott-pozsonyban-kiss-jozsef-az-egbolt-lovagja/
https://ujszo.com/regio/a-szlovak-magyar-kapcsolatokat-erosito-szemelyisegeket-dijaztak
https://felvidek.ma/2020/01/kutatas-fejlesztesi-tamogatasokat-nyert-a-selye-janos-egyetem/
https://felvidek.ma/2020/01/szakma-sztar-fesztival-cel-a-szakmak-nepszerusitese/
https://ujszo.com/kultura/dolan-gyorgy-atjaroi-pozsonyban
https://ujszo.com/regio/kuntapolca-egy-otszazeves-tortenet-vege
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Csaknem 300 ezer ukrán kapott tavaly orosz állampolgárságot 

Tavaly 299 422 ukrán kapott orosz állampolgárságot – derült ki az orosz belügyminisztérium pénteken közzétett migrációügyi 

statisztikájából. Az orosz belügyminisztérium tavaly augusztusi tájékoztatása szerint mintegy 3 millió ukrán állampolgár lehet 

jogosult arra, hogy éljen az egyszerűsített honosítás lehetőségével. Putyin április végén azt hangoztatta, hogy Oroszország nemcsak 

a szakadár területek, hanem egész Ukrajna lakói számára kész megkönnyíteni az orosz állampolgárság megszerzését…” Forrás: 

Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Bezárhatják a Rákóczi-főiskolát az ukrán felsőoktatási intézmények számának tervezett csökkentése során 

Nem elképzelhetetlen, hogy az ukrán kormány bezáratja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, ha a kabinet 

Kárpátaljára is kiterjeszti a felsőoktatási intézmények számának tervezett csökkentését  – írta szerdán a depo.ua hírportál. […]A 

cikk szerzője városonként felsorolta, hogy elképzelése szerint milyen felsőoktatási intézmények szűnhetnek meg, utalva arra, hogy 

ezekről már korábban is szó volt ebben vonatkozásban, hiszen a leépítési tervek évek óta léteznek.„Így például a privát II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működésével kapcsolatban van alighanem a legtöbb észrevétele az Oktatási Intézmények 

Állami Felügyeletének, sőt az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU)…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Orosz Ildikó: A Rákóczi-főiskola bezáratásának lehetőségéről szóló cikk üzengetés vagy megfélemlítés  

Szerdán egy, a depo.ua ukrán hírportálon megjelent cikkben arról írtak, elképzelhető, hogy az ukrán kormány bezárhatja a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát (II. RF KMF) az ukrán felsőoktatási intézmények számának tervezett csökkentése 

során. A hírre reagálva dr. Orosz Ildikó, a főiskola rektora fejtette ki véleményét. „A cikkben nagyon furcsán fogalmaznak, ezért én 

inkább egy üzenetnek fogom fel azt” – mondta Orosz Ildikó, hozzátéve: […]„Azt is meg kell jegyeznem, hogy semmiféle eljárás 

nincs az SZBU részéről az intézmény ellen, hiszen ennek lenne írásbeli nyoma. Az SZBU-tól az utóbbi két évben az intézmény 

címére hivatalos levelet nem kaptam. […] Ez olyan, mintha ismét megpróbálnának minket provokálni vagy feszültséget okozni” – 

nyilatkozta Orosz Ildikó…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Újabb felsőoktatási rangsor más szempontból – előkelő helyen a Rákóczi-főiskola 

A napokban megjelent a Vstup.Osvita.ua főiskolai és egyetemi rangsora, amely az elmúlt tanévben beiratkozó hallgatók száma 

alapján minősítette az állami és magánfenntartású felsőoktatási intézményeket, segítve ezzel a továbbtanulni vágyó fiatalok 

intézményválasztását. Mivel a 2019–20-as tanévben a felvételizők hét felvételi kérvényt nyújthattak be négy különböző szakra, a 

felsőoktatási intézmények népszerűségét illetően a beiratkozott hallgatók számából kaphatunk képet. A lista készítői az alapképzésre 

(BA/BSc) nappali és levelező tagozat első évfolyamára beiratkozott hallgatók számát vették figyelembe az Egységes Állami 

Oktatási Adatbázis (ЄДЕБО) adatai alapján. Az említett listán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 122. helyen áll. 

Kárpátaljai viszonylatban a Rákóczi-főiskola a harmadik pozíciót nyerte el: csupán az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Munkácsi 

Állami Egyetem előzte meg a beiratkozott hallgatók számát tekintve…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Beregszászban 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a magyar kultúra napját méltatta január 23-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola átriumában…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Lezajlott a Karádi László helyesírási vetélkedő  

A szolyvai születésű Karádi László a magyar nyelv és irodalom iránti szeretetét édesapjától örökölhette, aki kiváló pedagógus volt, 

és mindig példaképül szolgált fia számára. Pozsonyban a polgári iskolai tanárképzőben szerzett oklevelet magyar nyelvből és 

irodalomból, valamint földrajzból. 1945-től a 4. számú hétosztályos iskolában (ma a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos 

Középiskola) tanított magyar nyelvet és irodalmat. Az ő nevét viseli a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

helyesírásból szervezett vetélkedője is, amelyre január 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) került 

sor. […]A vetélkedőn az általános és középiskolák, illetve líceumok és gimnáziumok 5–11. osztályos tanulói vehettek részt. A 

feladatlapok osztályonként magába foglalják az előző évek tananyagait, emellett tartalmaznak nyelvhelyességi feladatokat is…” 

Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/csaknem-300-ezer-ukran-kapott-tavaly-orosz-allampolgarsagot/
https://karpataljalap.net/2020/01/24/bezarhatjak-rakoczi-foiskolat-az-ukran-felsooktatasi-intezmenyek-szamanak-tervezett
https://karpataljalap.net/2020/01/25/orosz-ildiko-rakoczi-foiskola-bezaratasanak-lehetosegerol-szolo-cikk-uzengetes-vagy
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/bezarhatjak-e-a-rakoczi-foiskolat-valaszol-orosz-ildiko/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ujabb-felsooktatasi-rangsor-mas-szempontbol-elokelo-helyen-a-rakoczi-foiskola/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-magyar-kultura-napja-kaveszunet-koncert-beregszaszban/
https://karpataljalap.net/2020/01/26/lezajlott-karadi-laszlo-helyesirasi-vetelkedo
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Mladen Šarčević: Első osztálytól bevezetjük az informatikát, harmadiktól a programozást 

Az általános iskola első osztályától kötelezővé válik azt informatika, harmadiktól pedig a programozás – jelentette ki Mladen 

Šarčević oktatási miniszter, írja az RTV honlapja. Šarčević a Politika napilapnak azt is elmondta, hogy visszatérnek az iskolákba az 

alapsportok, mint például az úszás. Szerinte ezt úgy lehet megvalósítani, hogy Szerbiában a kisebb városokban a közeljövőben 

kizárólag az iskolák területére építenének úszómedencéket…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >  

Negatív csúcson Vajdaság korfája 

Vajdaságban évente tízezer emberrel több hal meg, mint amennyi születik, a negatív folyamatok 1989-ben kezdődtek – olvasható a 

statisztikai kimutatás a Szerbia Rádió és Televízió honlapján. A tartományi kormány az idén is több intézkedéssel igyekszik 

ellensúlyozni a jelenséget. A mesterséges megtermékenyítést azoknál a pároknál, akik az első gyermeküket várják, Szerbiában 

köztársasági szinten finanszírozzák, a tartományi kormány pedig 2014 óta fedezi a költségeket a második, harmadik és az összes 

további gyermek esetében is. Ehhez csak arra van szükség, hogy a párok biztosítással rendelkezzenek. Idei újdonság ennek 

szabályozásában, hogy a tartomány az első gyermek esetében is beszáll a pénzelésbe, tehát már olyan párok is jogosultak erre,  

akiknek még nincs gyermekük. Megváltozott a nők életkorának felső határa is: ezt negyvenkettőről negyvenötre módosították…” 

Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >  

A kisebbségi pártok a támogató aláírások csökkentését kérik a választásokon 

Szerbiában élő nemzeti kisebbségek egyes pártjai azt javasolják, hogy csökkentsék a választásokon való részvételhez szükséges 

aláírások számát. A belgrádi napilapok tudósítása szerint a pártok képviselői azt hangsúlyozzák, hogy nehéz összegyűjteni a 

szükséges 10 ezer aláírást, és az erre előirányzott 14 napos határidő is rövid. A választásokat megelőzően gond van sorban állásnál 

is, ugyanis csak meghatározott számú közjegyző jogosult az aláírások hitelesítésére. A lapok szerint a Roma Párt és a Horvát 

Demokratikus Közösség képviselői úgy vélik, elegendő az 5000 aláírás is…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk >  

Lemázolt magyar feliratok 

Három hét telt el azóta, hogy vélhetően azonos időben valakik fekete festékkel lemázolták a magyar feliratokat több település 

helységnévtábláján, így Kerényen, Csonoplyán, Sárin, Őrszálláson, Nemesmiliticsen. Ez korábban szinte rendszeresen megtörtént 

Kerényen, de a sajtón kívül más nem csinált belőle ügyet. Pedig a hír eljuthatott az illetékesekig, mert a megrongált feliratokat 

ugyanolyan titokban helyreállította valaki, mint ahogy azokat lefestették. A tavaly szilveszter táján történt eset tömegessége és 

összehangoltsága bizonyította, hogy nem kamaszcsíny történhetett, hanem a kisebbségi jogok egyértelmű és szándékos csorbítása. 

Az értekezleten a bizottság tagjai és Dušanka Golubović polgármester asszony elítélték a cselekményt, emlékeztettek, hogy a 

polgárok egyenjogúságát az alkotmány és a törvény szavatolja, egyben fölszólították az illetékes állami szerveket, hogy derítsék föl 

az elkövetők kilétét, hogy ezzel is megakadályozzák a hasonló nemzeti kilengéseket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Bocsánatot kért a Szabadkai Közkórház a cirill betűs értesítés miatt 

A Szabadkai Közkórház visszavonta azt az értesítést, amely igen érdekes fejléccel jelent meg pénteken: az intézmény ugyanis 

meglehetősen sajátosan értelmezte a többnyelvűség fogalmát, amikor „magyar nyelven” is feltüntette a kórház nevét; ehhez a 

feltüntetéshez ugyanis cirill betűket használt. A kórház nemcsak hogy visszavonta, de bocsánatot is kért a horvát és a magyar 

kisebbséghez tartozó polgároktól a január 24-én kiadott értesítés miatt, amelyben a kórház neve horvát és magyar nyelven is cirill 

betűkkel szerepelt. Az egészségügyi intézmény közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, amelyben többek között az szerepel, 

hogy semmi szándékosság nem volt a dologban, amit egy műszaki hiba okozott, s nem akarták a magyar és a horvát nyelvet a 

nevetség tárgyává tenni…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Szombaton megkezdődött a szabadkai VM4K kisérettségi-felkészítője 

Szombaton reggel a Pannónia Alapítvány tanácstermében megkezdődött a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 

kisérettségi-felkészítője, amely során a tanulók földrajzból, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, 

valamint magyar nyelv és irodalomból gyarapíthatják a tudásukat. Szalai Andreától, a VM4K szakmai referensétől megtudtuk, a 

foglalkozáson hetven gyermek vesz részt, a nagy érdeklődésre való tekintettel pedig február elsejétől egy másik csoportot is 

indítanak. A felkészítő május 30-áig szombatonként, kétszer négy órás foglalkozás keretében zajlik, a részvétel ingyenes, a VM4K 

két étkezést is biztosít a tanulóknak…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

https://szabadmagyarszo.com/2020/01/27/mladen-sarcevic-elso-osztalytol-bevezetjuk-az-informatikat-harmadiktol-a-programozast/
https://szabadmagyarszo.com/2020/01/25/negativ-csucson-vajdasag-korfaja/
https://www.magyarszo.rs/hu/4206/kozelet/214507/T%C3%ADzezer-helyett-ezer.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4203/vajdasag_zombor/214346/Megsz%C3%B3lalt-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/01/27/bocsanatot-kert-a-szabadkai-kozkorhaz-a-cirill-betus-ertesites-miatt/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24633/VMSZ-A-Szabadkai-Kozkorhaz-megsertette-a-hivatalos-nyelv-es-irashasznalatrol-szolo-torveny-rendelkezeseit.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4206/kozelet_oktatas/214511/Tanul%C3%A1ssal-a-j%C3%B3-eredm%C3%A9ny%C3%A9rt.htm
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Szabadkán mutatkozik be a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány  

Nemcsak a pénz lehet az érték, hanem a tudás is. Ezt vallják a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány működtetői. Céljuk a 

14 és 30 év közötti tehetséges diákok, egyetemisták felkutatása, akiket nem elsősorban pénzzel támogatnak, hanem kiemelt oktatási 

lehetőséghez juttatják őket mentorprogramjuk révén. Az alapítvány tagjai a napokban Szabadka tanintézményeit járják, s keresik a 

tehetségeket karöltve a Magyar Nemzeti Tanács munkatársaival. Jerasz Anikó elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-

medencei Tehetségkutató Alapítvány munkatársai a középiskolás tanulóknak tartottak előadásokat, ez alkalommal pedig az 

egyetemistáknak és főiskolásoknak beszélnek azokról a lehetőségekről, amiket az alapítványuk nyújt…” Forrás: Vajma.info: teljes 

cikk >  

Elindult a Karriertervező elnevezésű rendezvénysorozat új évada Zentán 

Kiváló hangulatú rendezvénnyel kezdődött meg csütörtökön este a zentai BeeHome Közösségi Házban a nagy sikerű Karriertervező 

elnevezésű rendezvénysorozat új évada, amelynek keretében a fiatalok hétről hétre érdekes szakmákkal és izgalmas életutakkal 

ismerkedhetnek majd meg, miközben az összejövetelek vendégei hasznos pályaválasztási és életvezetési tanácsokkal is igyekeznek 

ellátni őket. csütörtök esti rendezvény vendégei Fehér Szabolcs közlekedési mérnök, Kállai Göblös Nikoletta újságíró, Lálity Zsolt 

agrármérnök és Török Ákos informatikus voltak, akik az est moderátora, Bózsó Izabella kérdéseire válaszolva meséltek a 

pályaválasztásra vonatkozó döntésük meghozatalának körülményeiről…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Kortárs művészeti elemekkel tarkított előadás neves női személyiségekről 

Az Egység Művelődési Állomáson csütörtökön este Femina elnevezéssel multimediális performanszot tartottak. Az előadást olyan, 

neves történelmi, női személyiségek ihlették meg, akik megváltoztatták világunkat, vagy nagy hatással voltak a dolgok alakulására. 

Ilyen volt Frida Kahlo, a felvidéki születésű Czinka Panna (az első női cigányprímás), Amelia Earhart, Isadora Duncan, Helen Keller 

és Marie Curie is. Szakács Erdély Annamária, a Kreatív Ifjúsági Fórum vezetőjének, és a rendezvény megálmodójának elmondása 

szerint nagy sikert aratott az előadás…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Silling István, Csáky Sörös Piroska, Léphaft Pál és Micsik Béla a Kultúra Lovagja cím vajdasági kitüntetettjei 

A Kultúra Lovagja címeket adtak át szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A budapesti Honvéd 

Kulturális Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak. Vajdaságból Léphaft Pál grafikus, karikaturista, Micsik Béla 

népzenész, hitoktató, Silling István néprajzkutató az MTA külső tagja, tanár és Csáky Sörös Piroska nyugalmazott egyetemi tanár 

részesült az elismerésben. […]"Olyan kiváló emberek kapják a Kultúra Lovagja elismerést, akik nemcsak az egyetemes és magyar 

kultúrát őrizték, ápolták évtizedeken keresztül, hanem rengeteget tettek a közösségünkért egy emberöltőn át, alázatos és 

következetes munkával" - mondta beszédében Fülöp Péter, az Emmi művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős 

helyettes államtitkára… ” Forrás: RTV.rs:  teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Vajdaságban 

A magyar kultúra napja alkalmából vajdasági központi rendezvénysorozatot szerveztek Zentán. Az eseményt záró díjátadó 

ünnepségen pedig példaértékű életpályákat díjazott a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. A 2020. évi délvidéki központi 

ünnepség kezdetén átadták rendeltetésének a zentai Művelődési Ház új közösségi terét…” Forrás: RTV.rs:  teljes cikk > 

Zenta: Díjazták a legszebb vajdasági magyar könyveket  

Szőllősy Balázs A Kilátó Presszóban című kötete érdemelte ki a 2019. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv Díjat, amelyet az egyes 

kategóriák legszebb kiadványainak járó elismerésekkel és a szakbizottság által odaítélt különdíjakkal együtt ma este, a magyar 

kultúra napja központi ünnepsége keretében adtak át a zentai Művelődési Házban… ” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk > 

 

OlvaShow verseny Bécsben 

Január 10-én péntek délután rendezték az OlvasShow versenyt a Collegium Hungaricumban. A verseny célja, hogy kreatív 

feladatokon keresztül mérjék össze tudásukat a gyerekek előre megadott olvasmányokból. A csapatok Berg Judit két regényéből 

készültek fel, a nagyon népszerű Ruminiből és Az Őrzők című új kamasz krimiből. A feladatok között volt szöveg kihagyott 

részletekkel, szereplő kitalálása idézet alapján, totó, memória feladat. Emellett mutogatás, az elrejtett QR kódok szkennelése és az 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24634/Nem-a-penz-az-igazi-ertek-hanem-az-atadott-tudas.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24634/Nem-a-penz-az-igazi-ertek-hanem-az-atadott-tudas.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4205/vajdasag_zenta/214462/P%C3%A1lyav%C3%A1laszt%C3%A1si-tan%C3%A1csok-a-fiataloknak.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4205/vajdasag_ujvidek/214457/A-n%C5%91k-akik-megv%C3%A1ltoztatt%C3%A1k-vil%C3%A1gunkat.htm
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/silling-istv%C3%A1n-cs%C3%A1ky-s%C3%B6r%C3%B6s-piroska-l%C3%A9phaft-p%C3%A1l-%C3%A9s-micsik-b%C3%A9la-a-kult%C3%BAra-lovagja-c%C3%ADm-vajdas%C3%A1gi-kit%C3%BCntetettjei_1085584.html
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-magyar-kult%C3%BAra-napja-vajdas%C3%A1gban_1087661.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13836/Zenta-Dijaztak-a-legszebb-vajdasagi-magyar-konyveket.html
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ezután megjelenő kérdések megválaszolása. A QR kódok megtalálása és megfejtése különösen elnyerte a gyerekek tetszését. A 

rendezvényt izgalmas párbaj zárta…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

Magyar Kultúra Napja a Körben 

Magyar Kultúra Napja a Körben - Dan mađarske kulture u "Mađarcu". Szombaton, január 25-én, a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából Ady Endrére emlékeztek a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben. Az alkalmi műsorban a Kultúrkör színjátszó 

szakcsoportjának tagjai adtak ízelítőt Ady Endre költészetéből. A rendezvényt Ady életét bemutató kiállítás gazdagította…” Forrás: 

FB/MagyarokZagrabban:  teljes cikk > 

 

Lemondott a szlovén miniszterelnök 

Marjan Šarec szlovén miniszterelnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette lemondását, és új választások kiírását 

kezdeményezte – írja az MTI. A szlovén kormányfő azután jelentette be lemondási szándékát, hogy Andrej Bertoncelj 

pénzügyminiszter az egészségbiztosítással kapcsolatos nézeteltérésekre hivatkozva hétfő reggel benyújtotta “visszavonhatatlan” 

lemondását…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

 

Újévi Operettgála Nürnbergben  

2020. január 11-én a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület szervezésének köszönhetően, a helyi magyar közösség együtt köszönthette 

az újévet. A második alkalommal rendezett Újévi Operettgála ez alkalommal is felülmúlta az elvárásokat. Az egész estés mulatság 

több mint 140 vendégnek adott lehetőséget a szórakozásra. Az este folyamán négy felvonásban csendültek fel a magyar operett-

irodalom legnépszerűbb dallamai, nótái. Kálmán Imre, Lehár Ferenc és más zeneszerzők fülbemászó és jól ismert slágereit élőben 

hallhatta a közönség a Kolozsvári Magyar Opera művészei, Vigh Ibolya és Maneszes Márton csodálatos előadásában…” Forrás: 

Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Rákóczi bál Torontóban 

A magyar diaszpóra egyik legjelentősebb szervezete, a 67 éves Rákóczi Alapítvány idén is megrendezte támogatói bálját 

Torontóban. Az alapítvány legfőbb célja, hogy a Kárpát-medence területén élő nehéz sorsú fiatalokat támogassa. Huszonhetedik 

éve szervezik meg a Magyarságismereti Mozgótábort (Diákok Határok Nélkül programját), amelyet több száz kanadai és észak-

amerikai támogat évről évre. A tábor mellett szintén nagy múltra tekint vissza az az étkeztetési program, amellyel kárpátaljai 

fiatalokat támogatnak. Az este során levetítették a Magyarságismereti Mozgótábor 25. évfordulójára készített dokumentumfilmet 

is, mely jól reprezentálja azt az elementáris érzést, amit azok a fiatalok élhetnek át, akik részesei a tábornak és ezzel a Rákóczi 

családi kör részeseivé is válnak. Átadták a Rákóczi-elismeréseket is, amelyekkel a magyar kultúra megőrzése érdekében önfeláldozó 

munkát végző személyeket tüntetik ki. Idén Rákóczi-elismerésben részesült Balla Sándor, a Kanadai Magyar Vállalkozók 

Szövetségének elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnökhelyettese…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Helyzetjelentés: A buenos aires-i Szent László Iskola 

A buenos aires-i Szent László Iskola a város Olivos negyedében található. A huszadik században magyarok által alapított 

intézménybe hétköznap argentin gyerekek járnak, de hétvégén a magyar csemeték lepik el az osztályokat…” Forrás: 

Kulhonimagyarok.hu:  teljes cikk > 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://korosiprogram.hu/hirek/olvashow-verseny-becsben
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https://szabadmagyarszo.com/2020/01/27/lemondott-a-szloven-miniszterelnok/
https://korosiprogram.hu/hirek/ujevi-operettgala-nurnbergben-0
https://korosiprogram.hu/hirek/rakoczi-torontoban
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/hetvegi-magyar-iskola-buenos-airesben/

