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Felmérés: Csökkennek a munkabérek Ukrajnában 

A karantén eltörlésével az ukrán vállalatok csökkenteni kezdték dolgozóik munkabérét. Máris 20-30%-os bércsökkentésről 

számolnak be. A következő hónapokban a munkaadók 35%-a tervez munkabér csökkentést, míg 65%-uk a jelenlegi szinten tartja 

majd – közli az FBC.net a KMPG által végzett kutatás eredményei nyomán, melyet május 26-án tettek közzé…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Mennyibe kerül a gyermekvállalás Ukrajnában? 

Érdekes elemzést végeztek a Picodi.com analitikusai. Egy csecsemő megjelenésével a családi költségvetésben számos pluszkiadás 

jelenik meg. […] Summa summárum: egy újszülött első éve az alapvető szükségletekkel 84 ezer hrivnyára rúg, míg a bővített lista 

138 300 hrivnyát tesz ki. Ukrajnában mint köztudott, 41 280 hrivnyás egyszeri segélyt biztosít az állam a baba születésekor. Ebből 

20 640 hrivnyát egy összegben, míg a fennmaradó részt a baba három éves koráig egyenlő részletekben fizet ki. Ezen felül tavaly 

ősz óta egy ötezer hrivnyás babaápolási cikkeket tartalmazó csomagot, úgynevezett baby-boxot biztosítanak a szülőknek…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Az általános középfokú oktatás finanszírozása 

Terjedelmes írásban tárja fel az általános középfokú oktatásban uralkodó tarthatatlan helyzetet a zn.ua. Az elemzés természetesen 

nem a kisebbségek anyanyelvű iskolarendszerének tönkretételére világít rá (ez szóba sem kerül), hanem a finanszírozás anomáliáit 

vizsgálja, sorolja. […] „A csinovnyikok derékhadában sok olyan ember van, aki már 15–20 éve dolgozik ott. Ők leválthatatlanok, 

de nem is változnak” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. […] A második maga az oktatás finanszírozása. Az állami költségvetésből 

jelentős összeg kerül a helyi költségvetésekbe, és kizárólag a helyi hatalmon múlik, hogy mire fordítja, illetve elkölti-e egyáltalán. 

„A pénz addig marad az önkormányzatok számláján, amíg a „helyi kiskirályoknak” kedvük támad elkölteni” – szögezi le Natalja 

Sztelmah oktatási és Szerhij Bondarenko pénzügyi szakember. 2019 végén 1261 helyi költségvetésben 5,3 milliárd hrivnya oktatásra 

szánt szubvenció maradt…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A kárpátaljai romák az USA nagykövetségéhez fordultak  

Nemrégiben a sajtó tette közzé a botrányos hírt, miszerint a „Kárpátaljai roma közösség” civil szervezet beperelte Ivano-Frankivszk 

polgármesterét a nemzeti kisebbség tisztességének és méltóságának megsértéséért. Ez nagy visszhangot váltott ki a társadalomban. 

[…] Elnyertük a legfelsőbb szintű kormánytisztviselők támogatását és hivatalos levelet küldtünk az ukrajnai amerikai 

nagykövetségének, amelyben kértük, hogy ne engedjék meg a roma lakosság faji megkülönböztetését a civilizált világban. […] 

Korábban a Karpatinfo.net hírt adott arról, hogy Kárpátaljára vitetik a romákat Ivano-Frankivszkból a helyi hatóságok…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Mire hajlandó Zelenszkij Ukrajna és Magyarország kapcsolatának rendezése érdekében? 

Május 29-én Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Budapestre utazik, ahol a tervek szerint Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszterrel tárgyal majd. Elsősorban, a minisztereknek egyeztetni kell Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök találkozóját, melyre várhatóan Kijevben kerül sor, ezenkívül pedig megállapodásra kell jutniuk a két ország 

viszonyát illetően. A kompromisszumra Magyarországgal valóban nagy szükség van, hiszen a két ország közötti konfliktus egyik 

fél javát sem szolgálja. Az ukrán specialisták véleménye szerint ne legyenek magas elvárásaink, hiszen egyetlen találkozó nem oldja 

meg a sok év alatt felhalmozódott problémákat, mely már nemcsak az oktatási kérdést érinti. Viszont úgy gondolják, hogy 

Magyarországnak a tárgyalások első szakaszában meg kell ígérnie, hogy bizonyos feltételek mellett felfüggeszti a NATO-Ukrajna 

tanácsülések, illetve Ukrajna NATO- és EU-tagságának blokkolását. A publikációban azt olvashatjuk, hogy Ukrajna számára 

nagyon fontos, hogy ezek a feltételek semmiképp sem legyenek nyilvános felháborodást kiváltó egyoldalú lépések…” Forrás: 

Karpat.ua:  teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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Az ukrán parlament elnöke elismerte a nyelvtörvény problémáit 

Dmitro Razumkov, az ukrán parlament elnöke a Hlavkomnak adott interjújában kijelentette, hogy az érvényben lévő nyelvtörvény 

nem minden ukrán állampolgár érdekeit veszi figyelembe. „Ez a probléma valóban létezik, s máig nem oldottuk meg. Számos ember 

beszél más nyelven az országban, s az ő érdekeiket is figyelembe kell venni” – közölte…” Forrás: Karpat.ua::  teljes cikk > 

Történelemhamisítás Técsőn? 

Május 23-án, szombaton a karantén és gyülekezési tilalom „leple alatt” emlékművet avattak Técsőn, a csonka Tisza-híd lábánál. Az 

emlékmű annak a 15 szicsgárdistának az emlékét hivatott megörökíteni, akiket, Olekszij Melnik helytörténész szerint, a „hortista 

megszállók” ezen a helyen lőttek le és dobtak a Tiszába…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Interjú: dr. Orosz Ildikóval 

„Vajon mi lesz az érettségivel/felvételivel?”, illetve „Mikor nyitnak ki az óvodák?”. Hasonló kérdésekkel kereste fel a TV21 Ungvár 

stábja és hetilapunk dr. Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) elnökét és megbízott rektorát, 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét. […] Alapfeltételünk: engedjék meg, hogy két emelt szintű érettségi 

között az iskoláknak jogukban álljon megszervezni a magyar nyelv és irodalom vizsgát” – fogalmazott dr. Orosz Ildikó…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

A KMKSZ által hirdetett gyűjtésből a Perecsenyi Járási Kórház is részesült  

Folytatódik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (JA) által több mint két 

hónapja meghirdetett gyűjtés során befolyt összegből vásárolt egészségügyi védőeszközök beszerzése és átadása. Május 27-én, 

szerdán a Perecsenyi Járási Kórházba juttattak el egészségügyi védőeszközöket…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Virágültetés az egykori római katolikus sírkertben 

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) aktivistái nemrég virágokat ültettek a Beregszászi Köztemető 

egykori római katolikus sírkertjében álló kereszt elé – melyet a szervezet közreműködésével a Kárpát-medencei Magyarok 

Evangelizációjáért (KAMME) Alapítvány jóvoltából újítottak fel –, valamint a katolikus esperesek, papok sírjaira…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

EU-képviselők: Szerbia visszalépett a demokratikus értékek követésében 

11 európai parlamenti liberális képviselő írta alá azt a Várhelyi Olivér uniós bővítési biztosnak címzett levelet, amely szerint Szerbia 

visszalépett a demokratikus értékek követésében. A levél hangsúlyozza, hogy Belgrád a Nyugat-Balkán fontos stratégiai és 

geopolitikai tényezője, az utóbbi időben azonban hatalmasat nőtt Oroszország és Kína szerbiai befolyása. Az aláírók bírálják a szerb 

parlamenti választás dátumát is, ennek kijelölésekor ugyanis a hatalom nem vette figyelembe az ellenzék érveit…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk > 

Vulin: A katonai semlegesség a legbecsületesebb választásunk  

A katonai semlegesség a mi legbecsületesebb választásunk, mondta Aleksandar Vulin védelmi miniszter, a Szocialisták 

Mozgalmának elnöke, aki a leskovaci helyi televíziónak nyilatkozva elmondta, Szerbiának, mint katonailag semleges országnak 

joga van felfegyverkezni, de jobb kérdés az, hogy vajon a régióban miért fegyverkeznek azok az országok, amelyek a NATO 

tagjai…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Két elítélt háborús bűnös indul a júniusi szerbiai választásokon 

Két elítélt háborús bűnös, Vojislav Šešelj és Dragan Vasiljković is indul a koronavírus-járvány dacára június 21-re meghirdetett 

szerbiai parlamenti választásokon – idézi a Balkan Insight cikkét az EuroNews. Rajtuk kívül még néhány, háborús bűnökért körözött 

vagy gyanúsított jelentette be, hogy rajthoz áll a megmérettetésen. „Nem okoz gondot a parlamenti együttműködés senkivel sem, 

http://politic.karpat.in.ua/?p=6218&lang=hu
https://kiszo.net/2020/05/27/meg-nem-tortent-esemenynek-allitottak-emlekmuvet-tecson/
https://karpataljalap.net/2020/05/27/erettsegi-felveteli-es-ovodak
https://karpataljalap.net/2020/05/27/kmksz-altal-hirdetett-gyujtesbol-perecsenyi-jarasi-korhaz-reszesult
https://karpataljalap.net/node/49465
http://www.rtv.rs/hu/eur%C3%B3pa/eu-k%C3%A9pvisel%C5%91k-szerbia-visszal%C3%A9pett-a-demokratikus-%C3%A9rt%C3%A9kek-k%C3%B6vet%C3%A9s%C3%A9ben_1128829.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28397/Vulin-A-katonai-semlegesseg-a-legbecsuletesebb-valasztasunk.html


aki a szórványban élő üldözött szerbek jogaiért harcol” – közölte Dragan Vasiljković a Pink TV-ben, miközben azt is bejelentette: 

igényt tart egy képviselői helyre…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Pásztor István: Több mint 200 ezer vajdasági magyar vált Magyarország állampolgárává  

Vajdaságban már szinte nem maradt olyan magyar, aki nem vette fel a magyar állampolgárságot. Ezt nyilatkozta ma Pásztor István 

a Pannon RTV-nek azzal kapcsolatban, hogy tíz éve döntött a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárságról. A VMSZ elnöke 

szerint több mint 200 ezren éltek már ezzel a lehetőséggel Vajdaságban…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Megjutalmazzák a távoktatásban kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusokat 

Több mint egy hónappal ezelőtt hirdették meg a Varázslat a tanárok kezében van elnevezésű pályázatot. Ennek célja, hogy 

megjutalmazzák a távoktatásban kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusokat. A pályázat meghirdetése óta az ország minden 

pontjáról több mint 336 pedagógus jelentkezett, ezért a szervezők a Comtrade, a Telegroup, az Eurobank és a Laguna 

közreműködésével növelték a nyereményalapot. A szakmai zsűri és a közönség által kiválasztott legjobb tizenkét versenyző részesül 

jutalomban. […] Tíz nap alatt több mint 25 ezren támogatták a kedvenc pedagógusaikat. A versenyzőkre mintegy 80 ezer szavazat 

érkezett a www.jpd.rs honlapon. A közönségszavazás nyertese egy legújabb generációs okos telefonnal lehet gazdagabb. A pályázat 

első helyezettje egy észtországi és finnországi tanulmányutat, valamint laptopot nyer…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Korszerűbb tankönyvek készülnek 

Idén ősztől a harmadik és a hetedik osztályosok tanulnak új tanterv szerint. A harmadikos tanulók számára négy kiadótól 12 új 

tankönyv készül, a hetedik osztályosok részére pedig összesen 14 tankönyvcsomag, azaz több mint 20 tankönyv megjelentetését 

tervezik, öt kiadó gondozásában. A véleményezést, a szerzői, fordítói, lektori csapat munkáját a Magyar Nemzeti Tanács 

koordinálja. Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagját arról kérdeztük, hogy a szerzői 

tankönyvekről és a fordításban megjelenő tankönyvekről mit kell/érdemes tudni. [...] 2019 őszén szakmai tanácskozásra hívtuk az 

ötödikes és hatodikos tankönyveken dolgozó szerzőket, fordítókat, lektorokat, grafikai szerkesztőket, valamint a munkánkat segítő 

tartományi oktatási titkárság és a Vajdasági Pedagógiai Intézet vezetőit és munkatársait. Ezen a megbeszélésen megtárgyaltuk 

mindazokat a problémákat, kihívásokat, amelyekkel szembesültünk, átadtuk egymásnak a tapasztalatainkat. Jó ötletek születtek, 

amelyeket az idén beépítettünk a gyakorlatba…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Kiállítás, és a Szerb Matica Könyvtárának működése 

Diákoknak, egyetemi hallgatóknak és (fiatal) kutatóknak miben tud segítséget nyújtani a székvárosi Szerb Matica Könyvtárának 

gazdag könyvállománya, amelynek egy része online is böngészhető a http://digital.bms.rs/ebiblioteka angol, latin és cirill betűs 

honlapon? Erről kérdeztük Heinermann Pétert, a könyvtár egyik hungarológusát, a tájékoztató osztály munkatársát, aki B. Szabó 

György jeles tanár születésének 100. évfordulója alkalmából, kolléganőjével, Marina Šmudlával mintegy 112 diakockából álló 

elektronikus kiállítást készített, amelyet az érdeklődők május 4-e és 24-e között nézhettek meg a könyvtár katalógustermében. E 

virtuális kiállítás (megtekinthető/letölthető) a Matica srpska Könyvtárának honlapjáról is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Workshopot tartott a Szabadkai Városi Múzeum 

Két évvel ezelőtt vette kezdetét a Duna Transznacionális Program keretében A Duna régió rejtett zsidó örökségének újrafelfedezése 

és kiaknázása című projekt, más néven a REDISCOVER (DTP2-084-2.2). A projekt célja a Duna menti városok zsidó kulturális 

örökségének feltárása és feldolgozása. A projekt keretében a Szabadkai Városi Múzeum tegnap egy workshopot tartott a 

Szakegyesületek és Társulások székházában. A mai programon olyan személyek vesznek részt, akik már foglalkoztak a 

láthatósággal, amely főleg a PR-t foglalja magában. Fontos, hogy a hétköznapi személy szemével lássuk a projektet. Kilenc város 

vesz részt ebben a projektben. A Szabadkai Zsidó Hitközség a Szabadkai Városi Múzeummal karöltve dolgozik ezen a projektumon. 

– A hitközség megpróbál mindent, ami a szabadkai zsidóság történetét, az itteni zsidó hagyományokat, az anyagi és a nem anyagi 

kultúra elemeit képviseli, a mi szemszögünkből hozzáférhetővé tenni a közönség számára, hiszen ez közös érdeke a városnak is, a 

hitközségnek is, és a múzeumnak is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Szobrot kap Bíró Károly, Szabadka egykori polgármestere 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, a június 21-ei választásokon a párt szabadkai listavezetője, szerdai 

Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a VMSZ kezdeményezésére Szabadkán szobrot állítanak Bíró 

Károlynak. Bíró Károly, Szabadka egykori polgármestere Pásztor Bálint szavai szerint a közép-európai, szecessziós Szabadka 

https://szabadmagyarszo.com/2020/05/27/ket-elitelt-haborus-bunos-indul-a-juniusi-szerbiai-valasztasokon/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25134/Pasztor-Istvan-Tobb-mint-200-ezer-vajdasagi-magyar-valt-Magyarorszag-allampolgarava.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4310/kozelet_oktatas/220481/D%C3%ADjazz%C3%A1k-a-t%C3%A1voktat%C3%A1s-legjobb-pedag%C3%B3gusait.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4310/kozelet_oktatas/220480/Korszer%C5%B1bb-tank%C3%B6nyvek-k%C3%A9sz%C3%BClnek.htm
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https://www.magyarszo.rs/hu/4309/kultura/220424/A-zsid%C3%B3-kultur%C3%A1lis-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g-%C3%BAjrafelfedez%C3%A9se.htm
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megálmodója és megvalósítója, akinek 16 éves városépítő tevékenysége a mai napig meghatározza a település arculatát…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium várja a diákok jelentkezését 

A szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium 1962-ben kezdte meg működését. Az egyházi alapítású 

intézmény tanmenete az általános gimnáziumokét követi. Az intézmény egyedüli katolikus gimnáziumként működik az országban. 

Az iskola bentlakást biztosít a fiúk számára. Újdonságnak számít, hogy az előző tanév óta lányok is járhatnak az intézménybe. A 

Paulinum várja a jövendőbeli diákok jelentkezését. A részletekről Miocs József igazgatót kérdeztük. Az iskolánkban az oktatás két 

nyelven, magyarul és horvátul folyik. A fő tantárgyak az anyanyelv, a latin, a hittan és a történelem. Ezenkívül a diákok tanulnak 

még ógörög és német nyelvet is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium sporttagozatára húsz diákot várnak 

Az oktatásügyi minisztérium a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan bővítette a tehetséggondozó gimnáziumok kínálatát. A színpadi- 

és audiovizuális művészet, valamint a földrajz és történelem szakon kívül több településen sporttagozatok is indulnak. Újításnak 

számít, hogy a sporttagozatok speciális státuszt kaptak. A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban 2007-ben 

nyílt először sporttagozat. Az idén az általános gimnáziumokra vonatkozó tanterv helyett új program szerint fognak dolgozni. Két 

új, sporttal kapcsolatos tantárgyat fognak tanulni. Az egyik a Sport és edzés, a másik pedig a Sport és egészség. További újítás a 

sporttagozatok létszámbeli csökkenése. A sporttagozatok speciális, tehetséggondozó tagozatok, így a maximális létszám 20 fő…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Virtuális térbe költözött a bécsi finnugor tanszék 

Fokozatosan indul újra az oktatás Ausztriában, az egyetemek előadótermei viszont még mindig üresek Ausztriában, a hallgatók egy 

online platformon keresztül érhetik el az eddig is rendelkezésükre állított tananyag mellé most az előadásokat is. A Bécsi Egyetem 

Finnugor Tanszékén sem állt le az élet, csupán teljesen új formát öltött az oktatás és a vizsgáztatás módja is. A bécsi finnugor 

tanszék 1974-óta létezik és 2005-óta az Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet része. Seidler Andrea 

elmondta, hogy az egyetemi viszgák is virtuálisan zajlanak. Az internetes csatorna egyik oldalán a bizottság három vizsgáztatója, 

másik oldalon pedig a hallgató jelentkezik be és online folyik a számonkérés…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: A folytatásra készülnek a magyar színtársulatok 

A Svung – Bécsi Magyar Színkör társulata már a kijárási korlátozások elején egy ironikus járványügyi videó-előadással rukkolt elő, 

melyet egy hét részből álló bűnügyi sorozat követett. Éppen a napokban hozták nyilvánosságra a Gyilkosság egy luxusjachton című 

előadás-sorozat utolsó epizódját…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Jelentkezőket vár a Felsőőri Gyermeknyár 

Immár 23. alkalommal rendezi meg Felsőőr városa a Gyermeknyár elnevezésű programsorozatot, mellyel a nyári szünet idején is 

dolgozó szülőknek kívánnak segíteni. Ebben az évben is minden nap új élmény vár a résztvevőkre. A játékok és foglalkozások is 

kétnyelvűek, hiszen a gyermeknyár résztvevői között 10 magyar diák is van…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Idegenforgalmi utalvány minden állampolgárnak 

A szlovén kormány harmadik koronavírus-intézkedési csomagjával a járványidőszak alatt a legnagyobb visszaesést elszenvedő 

ágazatot, az idegenfogalmat kívánja megsegíteni. Minden Szlovéniában állandó lakcímmel rendelkező személynek így 

idegenforgalmi utalványt biztosít 200, illetve 50 euró (kiskorúak) értékben. Az ország „a maradj itthon, nyaralj itthon” turizmus 

serkentésére kiadott utalványokra 345 millió eurót költ el, a kormány pedig arra számít, hogy a polgárok a szálláshelyeken és 

környékükön további 172 millió eurót költenek el…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4310/vajdasag_szabadka/220466/Szobrot-kap-B%C3%ADr%C3%B3-K%C3%A1roly-Szabadka-egykori-polg%C3%A1rmestere.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4310/kozelet_oktatas/220484/Kereszt%C3%A9ny-%C3%A9rt%C3%A9kekre-nevelnek.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4309/kozelet_oktatas/220421/%C3%9Aj-tanterv-%C3%BAj-st%C3%A1tusz.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3050220/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3050535/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3050385/
https://nepujsag.net/horizont/8900-maradj-itthon.html


HORVÁTORSZÁG 

 

Elfogadhatatlan a tévéműsorok áthelyezése    

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa május 20-i ülésén tárgyalta a magyar nemzetiségi 

műsorok lekerülését a Szlovén Televízió 1-es csatornájáról. A tagok egyöntetű álláspontja, hogy a műsorok kerüljenek vissza az 1-

es csatornára, álláspontjukat levélben továbbították a Szlovén RTV vezetőségéhez.  Az áthelyezés a nézők körében is 

elégedetlenséget váltott ki. […] s amennyiben szükséges lesz, ezt nemzetközivé is teszik…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Ősztől indulhatna a „Muravidéken magyarul” program 

Az MMÖNK legutóbbi, Pártosfalván megtartott tanácsülésén megerősítették, hogy a nemzeti önkormányzatok, illetve egyes 

nemzetiségi intézmények pénzügyi hozzájárulásával beiskolázási támogatási rendszer, egyfajta alap jön létre, amely már akár ősztől 

támogatásban részesítené az anyanyelvi szinten magyarul tanulókat. A projekt vezetője, kivitelezője a Muravidéki Magyar 

Pedagógusok Egyesülete lesz. […] A felmérések szerint évente jelenleg 100–120 kedvezményezettel lehetne számolni, és tekintettel 

arra, hogy a támogatást akkor látják motiválónak, ha az minimum 200 (de inkább 300) EUR/fő/tanév lenne, ez 120 fő esetében 24 

ezer, illetve 36 ezer eurót tenne ki…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Népújság: A programokat az anyagi háttér határozza meg 

A Népújságot kiadó Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa május 22-i ülésén elfogadta az intézet 2019-es 

zárszámadását, valamint a 2020-as év költségvetését és programtervét. Ami a 2019-es zárszámadást illeti, az intézet az elfogadott 

költségvetés alapján gazdálkodott, s a programot teljes egészében megvalósította. 2019-ben is az állami költségvetés finanszírozása 

jelentette a legnagyobb tételt, ami 303 ezer eurót tett ki. A bevételi oldal másik nagyobb tételét az áruk és szolgáltatások bevételei 

jelentették összesen 45,6 ezer euró értékben. A hetilap értékesítéséből közel 30 ezer euró folyt be, míg a hirdetésekből mintegy 16 

ezer euró. Ebből a szempontból kiemelkedő év volt a tavalyi. Az MNTI 2019-ben is sikeres volt a magyarországi pályázatokon…” 

Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Új igazgatója van a ProFuturának és a Minta kft.-nek  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa május 20-i pártosfalvi kihelyezett ülésén hozzászólás nélkül, a 

tagok egyöntetű támogatásával kinevezte a Magyar Regionális Nemzetségi Fejlesztési Intézet (ProFutura) új igazgatóját Berden 

Márió személyében. A pályázatra egy kérvény érkezett be, Berden Márió, a ProFutura jelenlegi jogásza nyújtott be jelentkezést. A 

jelölt eleget tett a kiírt feltételeknek, így munkatervének és fejlesztési jövőképének ismertetése után megkapta az MMÖNK 

egyhangú támogatását. […] Az MMÖNK a kihelyezett ülésen kinevezte az égisze alatt működő Minta Kft. igazgatóját is. A 

tisztséget Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK hivatásos alelnöke tölti be…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Gőzerővel halad a vasútfejlesztés Horvátországban 

Jelentős fejlesztésekbe kezdett a Horvát Vasutak (HŽ) az egykori Budapest-Zágráb-Fiume vonal horvátországi részén. A monarchia 

idejében létesült vasút, melynek megépítését Széchenyi és Kossuth is szorgalmazta, az elmúlt években már részben megújult, 

nemrég pedig az országhatárig nyúló szakasz rekonstrukciója kezdődött meg.[…] A tervek szerint a vasútvonal teljes hazai szakasza 

Fiumétől a határig 2030-ra készülhet el. A felújítás után a tehervonatok a tervek szerint 5 óra leforgása alatt érnék el a magyar határt, 

a személyvonatok pedig két óra alatt az Adriára „repíthetik” utasaikat. …” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Jankovics Róbert-Matijević Olivér „párost” indítják a parlamenti választásokon 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) múlt szerdán, május 20-án tartotta soros elnökségi ülését. A 

tanácskozáson többek között a HMDK képviselőjelöltjeiről is döntöttek: a július 5-ei parlamenti választásokon Jankovics Róbert 

elnök indul a mandátumért, helyettese Matijević Olivér ügyvezető elnök lesz. A beszámoló meghallgatása után a következő 

napirendi pont értelmében az elnökség arról döntött, hogy a parlamenti választáson ki induljon a HMDK színeiben a „magyar” 

mandátumért. A leendő képviselő személyéről a testület egyhangú határozatot hozott, a jelölt Jankovics Róbert…” Forrás: 

Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/8902-elfogadhatatlan-a-t%C3%A9v%C3%A9m%C5%B1sorok-%C3%A1thelyez%C3%A9se-%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8901-%C5%91szt%C5%91l-indulhatna-a-%E2%80%9Emuravid%C3%A9ken-magyarul%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8903-a-programokat-az-anyagi-h%C3%A1tt%C3%A9r-hat%C3%A1rozza-meg.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8906-%C3%BAj-igazgat%C3%B3ja-van-a-profutur%C3%A1nak-%C3%A9s-a-minta-kft-nek.html
https://kepesujsag.com/a-mozdonyok-mar-nem-de-a-vasutfejlesztes-gozerovel-halad-horvatorszagban/
https://kepesujsag.com/dontott-a-hmdk-elnoksege-a-jankovics-robert-matijevic-oliver-parost-inditjak-a-parlamenti-valasztasokon/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Tisztújító közgyűlések egyesületeinknél 

Hétvégén tartotta tisztújító közgyűlését két szórványban működő egyesületünk. A Dežanovaci Magyarok Egyesületében és a 

Vinkovcei Magyar Kultúregyesületben is a régi-új elnök vezetésével folytatódik a munka. Szombaton ülésezett a Dežanovaci 

Magyarok Közössége. Az egyesületnél tisztújításra is sor került: Jarzsa Elika maradt a szervezet élén, Lencse Dalibort pedig 

alelnöknek választották. A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület is múlt héten tartotta tisztújító közgyűlését. Itt is a régi vezetőség 

maradt az egyesület élén: Ács Rudolfot elnöknek, Turić Juliannát alelnöknek választották…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk 

> 

 

A munkaszerződések ijesztően nagy százaléka minimálbéres 

2020. április elsején 6,34 millió munkaszerződést jegyeztek Romániában, ezek között jelentős számú a meghatározott időre szóló - 

derül ki a Társadalmi Figyelő Friedrich-Ebert-Stiftung Románia projektjéből. A projekt adatai szerint a munkaszerződések 42 

százaléka minimálbért vagy annál kisebb fizetést biztosított a munkavállalónak. A magánszférában ez az arány nagyobb: 47 

százalék…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Utolsók az EU-ban: Romániában van a legkevesebb fiatalnak felsőfokú diplomája 

Hatalmas szakadék tátong Románia és az uniós átlag között, ami a 30-34 év közötti korosztály felsőfokú tanulmányait illeti: míg 

például Cipruson az említett korosztály 58,8 százaléka rendelkezik felsőfokú képzettséggel, addig Romániában ez az arány 25,8 

százalék. Romániát Bulgária is megelőzi (32,5 százalék), a sort a horvátok (33,1 százalék), majd Magyarország folytatja 33,4 

százalékkal. 2018-ban Románia fordította a legkevesebbet oktatásra az EU-ban, a finanszírozás a GDP 3 százalékát sem érte el. Az 

érvényben lévő oktatási törvény a GDP minimum 6 százalékát írja le az oktatási rendszer számára…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk 

> 

Román–magyar külügyminiszteri találkozó 

A Trianon-törvényről, a határforgalomról és a magyar gazdaságfejlesztési programról tanácskozott kedd délelőtt a román és a 

magyar külügyminiszter. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 

kijelentette, hogy jó lenne, „ha a két ország ésszerű járványügyi együttműködését kiterjesztenék a következő időszakra is”. Szijjártó 

azt is mondta kollégájának a bukaresti parlamentben a minap elfogadott, Trianon évfordulóját ünnepnappá nyilvánító törvény 

kapcsán, hogy a román félnek meg kell értenie, hogy Trianon évfordulója „a magyarságnak szomorúságra ad okot”. Aurescu a 

trianoni békeszerződés közelgő centenáriumára utalva hangsúlyozta: a két országnak túl kell lépnie az eltérő történelemszemléleten, 

és a kölcsönösen előnyös projektekre összpontosítva „valódi" stratégiai partnerséget kell felépítenie…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

A kormány tárgyalásokat kezd Magyarországgal egy új határátkelő létrehozásáról 

A képviselőház elfogadott szerdán egy törvénytervezetet, amelynek értelmében a kormány tárgyalásokat kezd Magyarországgal az 

Óbéba (Beba Veche) és Kübekháza közötti határátkelő létrehozásáról. A nemzetközi határátkelőhely létrehozására vonatkozó 

tervezetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a kisebbségek parlamenti csoportja terjesztette elő…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> 

Március 15. ünnepnappá nyilvánítása: levették a napirendről a törvénytervezetet 

Két héttel elhalasztotta a román képviselőház a szavazást a törvénytervezetről, amely a romániai magyarság hivatalos ünnepévé 

nyilvánítaná március 15-ét. Az RMDSZ kérte, hogy vegyék le a tervezetet a napirendről […] A z RMDSZ meg akar ünnepelni egy 

román mészárlást - jelentette ki Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) Maros megyei parlamenti képviselője […] A 

trianoni békeszerződés óta eltelt száz év alatt a magyarságnak meg kellett tanulnia zsákban táncolni – jelentette ki keddi kolozsvári 

sajtótájékoztatóján Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Kijelentette: a román Trianon-törvény azt 

jelzi, hogy a rendszerváltozás óta eltelt harminc évben semmit nem változott a román nemzetstratégia. „A cél továbbra is az ország 

homogenizációja…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Saját maguk építenek utat Székelyföld felé az elszigeteltségben élő csángók 

Hiába van Csíkszeredától 25 kilométerre Kostelek, a helyieknek 80 kilométert kell utazniuk. Megelégelték és önerőből fogtak neki 

utat javítani. Már több alkalommal is megegyeztek, hogy az útépítés közös érdek, Hargita és Bákó megyéé együtt, most mégis az a 

helyzet állt elő, hogy egy civil szervezet gyűjti a pénzt és önkéntesek építenek makadámutat Kostelekre, az egyik legelzártabb 

https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyulesek-egyesuleteinknel/
https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyulesek-egyesuleteinknel/
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127414-a-munkaszerz-desek-ijeszt-en-nagy-szazaleka-minimalberes
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127411-utolsok-az-eu-ban-romaniaban-van-a-legkevesebb-fiatalnak-fels-foku-diplomaja
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127411-utolsok-az-eu-ban-romaniaban-van-a-legkevesebb-fiatalnak-fels-foku-diplomaja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127361-roman-magyar-kulugyminiszteri-talalkozo-teriteken-a-trianon-torveny-a-hatarforgalom-es-a-magyar-gazdasagfejlesztesi-program
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127361-roman-magyar-kulugyminiszteri-talalkozo-teriteken-a-trianon-torveny-a-hatarforgalom-es-a-magyar-gazdasagfejlesztesi-program
https://itthon.transindex.ro/?hir=60081&a_kormany_targyalasokat_kezd_magyarorszaggal_egy_uj_hataratkelo_letrehozasarol
https://itthon.transindex.ro/?hir=60081&a_kormany_targyalasokat_kezd_magyarorszaggal_egy_uj_hataratkelo_letrehozasarol
https://szekelyhon.ro/vilag/az-rmdsz-javaslatara-halasztottak-el-a-szavazast-marcius-15-e-unneppe-nyilvanitasarol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127369-t-kes-laszlo-szaz-ev-alatt-meg-kellett-tanulnunk-zsakban-tancolni


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

gyimesi csángó településre. […] Vaszi Leventét azok biztosan ismerik, akik követik a Fölszállott a páva nevű népzenei 

tehetségkutatót, néhány éve ugyanis különdíjas lett. Azóta már lemeze is megjelent, amelyen helyi népdalokat énekel. 

Magyartanárként dolgozik a szülőfalujában, de jelenleg minden nap kint van a helyszínen, amikor az időjárás engedi…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Sok gyerek otthonában áram sincs, nemhogy okoseszköz 

Maros megyében több mint kilencezer diák nem rendelkezik semmiféle, internetre csatlakoztatható digitális eszközzel, így nincs 

hozzáférésük az online oktatáshoz. Miközben a szaktárca arra készül, hogy elektronikus eszközöket biztosítson a hátrányos helyzetű 

családokban élő gyerekeknek, felmerül a kérdés, hogy gondoltak-e arra, hogy vannak tanulók, […] hogy a lakásban, ahol élnek, 

nincsen áramszolgáltatás, vagy éppenséggel a szülők írni-olvasni sem tudnak, képtelenek lennének segíteni a gyereknek a digitális 

világban való eligazodásban. A marosvásárhelyi Romulus Guga iskola kihelyezett tagozataként működő hidegvölgyi iskola, ahová 

mintegy 150 gyerek van beírva, egyike azoknak, ahol nem oldható meg a távoktatás. Tálas Ferenc pedagógus, a hidegvölgyi iskola 

első osztályosainak a tanítója lapunk érdeklődésére elmondta: egyetlen gyerek sem tudott bekapcsolódni a járványhelyzet miatt 

előírt távoktatásba…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Erdélystat: a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezeti az erdélyi középiskolai rangsort 

Közzétette az Erdélystat a 2019-es érettségi vizsgák alapján készült középiskolai rangsort. A magyarul tanulók eredményeit 

figyelembe véve a legjobban teljesítő négy iskola a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a zilahi Silvania Főgimnázium, 

a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium, ezekben a líceumokban 

minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az összesített médiájuk 8-as feletti volt. Mindeddig nem készült 

olyan középiskolai rangsor, amely az erdélyi magyar oktatási hálózat egészére fókuszálna és kimondottan a magyarul vizsgázók 

eredményeit venné figyelembe. […]A 2019-es érettségi rangsor az Erdélystat honlapján tekinthető meg. Az interaktív táblázatban 

a toplista megyék vagy települések szintjén is megtekinthető, illetve az iskolák sorrendbe rendezhetők az egyes vizsgajegyek átlagai 

alapján is…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Először szerveztek online gazdasági esettanulmány-versenyt 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete május 16-án – az 

országban egyedülálló módon – online térben szervezte meg a 25.000 lejes összdíjazású Kolozsvári Esettanulmány Napokat, 

melynek keretén belül két párhuzamos rendezvény zajlott le, a középiskolások XII. üzleti tanácsadó versenye és a XXV. kolozsvári 

egyetemista-esettanulmányverseny. A két rendezvény 2020-as döntő fordulóján több mint 100 versenyző vehetett rész. A verseny 

résztvevői idén egy autóalkatrészeket forgalmazó nagyvállalat által szolgáltatott esettanulmányon dolgoztak, az esetet szolgáltató 

cég számára egy olyan stratégiát kellett kidolgozzanak, amely a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait hivatott 

minimalizálni…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Megújult Kolozsvár egyetlen működő zsinagógája 

Kívül-belül megújult a kolozsvári neológ zsinagóga, amelyet a korábbi tervek szerint május 20-án avattak és szenteltek volna fel. 

Az épületben kiállítótér is működik majd, valamint a zsinagóga mellett kulturális központ – mondta el a Krónikának Schwartz 

Róbert, a kolozsvári zsidó hitközség elnöke. Napjainkban a kolozsvári hitközségnek – amely tagja a Romániai Zsidó Hitközségek 

Föderációjának – 400-nál több tagja van…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

Csallóközi kőolajvezeték: A gazdasági minisztérium sem akarja már a projektet 

Pozsony megye nemrég felszólította a gazdasági minisztériumot, hogy zárja ki a Csallóközt átszelő Pozsony-Schwechat 

kőolajvezeték projektjét az európai közös prioritást jelentő projektek listájáról. Közben a gazdasági minisztérium már jelezte, hogy 

támogatja a kőolajvezeték törlését, mivel az összhangban van a kormányprogrammal. A gazdasági minisztérium egyúttal vállalta, 

hogy „mindent megtesz azért, hogy a Csallóközön keresztül tervezett korridor lekerüljön az EU közös prioritású projektjeinek (PCI) 

listájáról.”Az olajvezeték körüli vita már bő tíz éve tart, és új lendületet tavaly ősszel kapott, amikor újra – immáron harmadszor is 

– felkerült a PCI listára. A PCI-t 2013-ban hozta létre az EU azzal a céllal, hogy koordinálja és gyorsítsa az Európán áthaladó 

energiafolyosók építését…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Gröhling: Túl sok főiskolánk van, szeretnék rajta változtatni 

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter szeretné megoldani azt a helyzetet, ami Szlovákiában a rengeteg főiskola miatt 

alakult ki. „Teljesen elértéktelenítettük a főiskolai környezetet azzal, hogy ennyi iskolánk van. Az utóbbi években nem azzal 
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foglalkoztunk, hogy az oktatás minősége legyen az első helyen, hanem azzal az érzéssel, hogy mindenkinek legyen diplomája. Ezt 

most már el kell viselnünk” – mondta a miniszter. […] Az ilyen kijelentések után bennünk azonnal megszólal a vészcsengő, nincs-

e veszélyben egyetlen teljes szervezettségű felsőoktatási intézményünk léte. Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem 

rektora nem tart ilyesmitől. Szerint már régóta van egyfajta törekvés az egyetemen folyó oktatás színvonalának emelésére. […] 

Gröhling elmondása szerint a 9. évfolyam megszüntetésére azért is lenne szükség, mert a kétnyelvű iskolákba a 8. és 9. osztályból 

is lehet jelentkezni, így azonban tudás és korbeli eltérések lehet a diákoknál. Miután a kétnyelvű iskolákban 5 éves a képzés ideje, 

így ráadásul a fiatalok csak később végeznek, mint kortársaik…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

A Nyitra folyó partján folyó kurzus 

A tavaly őszi szemeszterrel kezdődött, és a tavaszi kurzussal folytatódott a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia a 

Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett képzése a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Karán. Az együttműködés jelentőségét és eredményeit Dr. Bárczi Zsófia, a kar dékánja és az MTA külső köztestületének tagja 

foglalja össze. […]A kurzust óvoda-pedagógusoknak és leendő tanítóknak szántuk, akik egy olyan képzésnek lehettek részesei, 

amely során tanultakat a gyerekekkel való foglalkozásokon tudják hatékonyan felhasználni. A tanfolyam szerencsésen ötvözte az 

újszerű közös munkát a gyakorlóiskolák igényeivel…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Helyzetkép a dunaszerdahelyi régió középiskoláiba történt jelentkezésekről 

A jelentkezések alapján Dunaszerdahelyen a legtöbb diák a Vidékfejlesztési Középiskolát és Sporttagozatos Gimnáziumot 

választotta, második helyen az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a harmadik helyen az Egészségügyi 

Szakközépiskola végzett diáklétszámot és szakválasztást illetően. A legnagyobb túljelentkezés a magyar nyelvű nővérképzésre volt, 

nem is emlékszem, mikor volt tapasztalható ekkora érdeklődés erre a szakra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Indul a zászlóanyag gyűjtése Kalondán az Összetartozás Zászlajához 

Március elején meghirdette a Pro Kalondiensis Polgári Társulás kezdeményezését, de a járvány miatt, mint sok minden más, ez is 

elakadt a Felvidéken, most viszont újraindítjuk a felhívásunkat és arra kérjük a Palócföldön, de az egész Kárpát-hazában, sőt az 

azon kívül is élő magyar lányokat, asszonyokat, hogy adományozzanak egy darab anyagot a zászlóhoz. A szövetanyag lehet egy 

ing, vagy bármilyen ruhadarab, de egy régi abrosz, vagy egyéb olyan anyag a nagyszülők hagyatékából is akár, amelyhez kötődik 

egy családi történet vagy emlék. Minden adományozót megkérünk, hogy pár sorban írja majd le az adományozott anyag 

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

 

Félezer kisfilm érkezett a trianoni videópályázatra 

Óriási érdeklődés kísérte a Nemzeti Összetartozás Napjára és a trianoni békediktátum százéves évfordulójára kiírt pályázatunkat, 

amire mintegy ötszáz videó anyagot küldtek be – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára. Mindenhonnan küldtek be alkotásokat, így Magyarországról, a Kárpát-medence minden tájáról, de a diaszpórából is, 

Kanadától Ausztráliáig – tette hozzá. Az ötszáz kisfilmet gyermekek, fiatalok készítették, és ezekben azt mutatják be, hogy nekik 

mit jelent a trianoni békediktátum, a nemzeti összetartozás, a hazaszeretet, és miről szólt számukra a magyarság elmúlt százéves 

története. A filmek alkotói megszólaltathattak bárkit, akár nagymamát, szülőt, barátot vagy diáktársat is, és az ő emlékeik, élményeik 

is belekerülhettek a művekbe. A következő napokban megnézik és kiértékelik a pályamunkákat, és három korosztályban – 10-14 

évesek, 15-18 évesek és 19-25 évesek – osztanak ki elismeréseket, de nagyon sok különdíj is lesz, amelyek egy részét külhoni 

magyar vállalkozók ajánlották fel…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Nyelvtanulás magyar költők verseivel  

Habár Jaraguá do Sul városát közel 130 éve lakja magyar közösség, sajnos a magyar nyelv anyanyelvként mára már nincsen jelen 

a településen. Igazi kincs a családban, mikor a diaszpórában élő gyermek meg tud szólalni ősei anyanyelvén. Szerencsés esetben a 

szülőktől kapják  – mintegy ajándékba –  az utódok ezt a lehetőséget. Viszont vannak, akik a magyart már idegen nyelvként sajátítják 

el nem kis erőfeszítés árán,[…] a Jaraguá do Sul-i Magyar Egyesület által szervezett magyaróráimon jelenleg több mint ötven diák 

merül el hétről hétre nyelvünk rejtelmeiben…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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