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Elérhető a Külügyi Műhely 2020. évi 1. száma 

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat 2020/1. száma 15 tanulmányt és egy recenziót tartalmaz magyarországi és a 

szomszédos országokban élő magyar nyelvű hallgatóktól, oktatóktól és szakértőktől egyaránt. A teljesség igénye nélkül olyan írások 

és kutatási témák emelhetők ki, mint Klotz Péter írása, amely az Európai Unió antikorrupciós politikájával foglalkozik, vagy éppen 

Illés Veronika írása, amely az: Nemzetállamok, de milyen áron? címmel jelent meg. […] A teljes lapszám ingyenesen letölthető az 

alábbi hivatkozáson…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

 

Egészségügyi ellátás: EU-s szinten utolsók vagyunk, de legalább Albániát megelőzzük 

Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legalacsonyabb a közegészségügyi ellátás színvonala, derül ki a Healt Consumer 

Powerhouse legfrissebb, Euro Health Consumer Index című összehasonlító tanulmányából. Az országos egészségügyi ellátást 

elemző cég 2018-as adatokkal dolgozott, de azóta a helyzet számottevő mértékben nem változhatott. Románia legjobban az 

egészségügyi ellátás hozzáférhetősége terén teljesített, a lehetséges 225 pontból 175-öt ért el. A leggyengébb eredményt a betegek 

gyógyszerellátásának tekintetében érte el, 100-ból mindössze 33-t. Ennek a magyarázata az, hogy az elmúlt években többször is 

voltak súlyos ellátási nehézségek, amikor főleg a súlyos krónikus betegségekben szenvedők nehezen jutottak létfontosságú 

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

Mire ment el a romániai háztartások jövedelme tavaly? 

Egy romániai háztartás többet költ alkoholra és cigarettára, mint ruházati termékekre vagy az egészségére. Összességében viszont 

vannak pozitív jelek az életszínvonal javulásáról. Az Országos Statisztikai Intézet nemrég közölt arról friss adatokat, hogy az elmúlt 

évben 12,7%-kal nőtt egy romániai háztartás (ami sok esetben jelent családot, de nem mindig) átlagos jövedelme, és elérte a havi 

4251 lejt. A növekedés üteme bár jónak mondható, fele a 2018-ban mért 25,3%-os növekedésnek. A statisztikákból az is kiderül, 

hogy lakásszolgáltatásokkal (víz, energia stb.) kapcsolatos, jövedelmekre háruló teher 2015-óta csökkenőben van. Emellett arra is 

érdemes kitérni, hogy egy átlagos hazai háztartás rendkívül keveset fordít oktatásra (2019-ben a jövedelem 0,4%-át), de a kultúrára, 

valamint egyéb szabadidős tevékenységekre fordított jövedelem is csökkent az elmúlt időszakban…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Aláírták a Marosvásárhely–Nyárádtő autópálya-szakasz építési szerződését 

Az Észak-erdélyi A3-as autópálya Bihar és Bisztraterebes (Chribiș) közötti, 28,5 km hosszú szakasz tervezéséről és kivitelezéséről 

írtak alá szerződést pénteken, három évig tartó közbeszerzési procedúra után – írja a Hotnews. Mint írják, a kivitelező ugyanaz a 

cégcsoport, amely a jelenleg építés alatt álló szomszédos, a Bihar és magyar határ között elterülő 5 kilométeres szakaszon is 

dolgozik. Ha minden jól alakul, ezt a részt még az idén átadják…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Biztonsági stratégia: Románia leginkább Oroszországtól tart, a kisebbségek nem kockázati tényezők 

Éles reagálást váltott ki Moszkva részéről a parlamenti elfogadás előtt álló román védelmi stratégia, amely gyakorlatilag 

ellenségként határozza meg Oroszországot. Bár Magyarországot nem nevesíti, a dokumentum szerint veszélyt látnak az „illiberális 

demokráciában”. Barabás T. János elemző úgy véli, a homályos megfogalmazás visszaélésekre ad lehetőséget. A dokumentumban 

a rizikófaktorok között szerepel a Moldovai Köztársaság is, ha a volt szovjet tagköztársaság az Európai Unió helyett keleti irányba 

bővíti majd kapcsolatait. A külügyi intézet vezető kutatója szerint Magyarországra utal a védelmi stratégia a közepes nagyságú 

kihívásnak számító kockázatokat ecsetelő bekezdésében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A szászok németországi támogatása nem zavarja a román állam képviselőit 

A Krónika napilap pénteki számában közölt összeállítás szerint a szász kisebbség évtizedek óta élvezi a német állam és németországi 

magánadományozók támogatását, a román állam képviselői azonban ezt nem kifogásolták, amiként a magyar állam által 

finanszírozott Erdélyi Gazdaságfejlesztési Programmal tették. A napilap a Brassó megyei Barcarozsnyón 1992-ben bejegyzett 
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Saxonia Alapítvány tevékenységéről közölt terjedelmes összeállítást. […] Cord Meier-Klodt, Németország bukaresti nagykövete 

egyébként 1,35 millió eurós támogatási szerződést írt alá egy évvel ezelőtt a Saxonia Alapítvány vezetőjével, a megállapodás alapján 

a romániai német nyelvű oktatásban részt vevő 730 pedagógus és 200 óvónő részesül a német állam biztosította anyagi 

támogatásban. […] Az elnök szerint munkájuk hatékonyságát bizonyítja, hogy az elmúlt tíz évben mindössze egyetlen vállalkozó 

nem tudta visszafizetni a kedvezményes hitelt. Klaus Sifft szerint ma egy erdélyi fiatalnak több esélye van egy sikeres vállalkozás 

megalapozására Romániában, mint Németországban, ezért is bátorítja a még itt élő szász fiatalokat arra, hogy ne vándoroljanak 

el…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Az ügyészség szerint gyűlöletbeszédnek minősül, de nem volt uszító jellegű Klaus Iohannis beszéde  

Iohannist az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háttéregyesületei, valamint a Székely 

Figyelő Alapítvány jelentette fel az ügyészségen azt követően, hogy az államfő Erdély elcsatolásának veszélyét lebegtette meg egy 

televíziós beszédben, és ezt azzal is illusztrálta, hogy bizonyos szavakat magyarul mondott.„Értékelésünk szerint a vizsgált beszéd 

egyes elemei túllépik a szabad véleménynyilvánítás kereteit. Ez, a hangvételt is beleértve, egészében gyűlöletbeszédnek tekinthető” 

– állapította meg az ügyészség, mely a CNCD elmarasztaló határozatát is megemlítette. Az ügyészség szerint a beszédnek azonban 

egyetlen eleme sem éri el a bűncselekmény szintjét, hiszen csak a beszélő viszonyult ellenségesen a személyek egy csoportjához, 

nem kérte, hogy mások is viszonyuljanak hasonlóan…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Úzvölgye: negatív példa az amerikai jelentésben 

Az RMDSZ közleményben üdvözölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának vallásszabadságról szóló éves 

jelentése – a Romániáról szóló részben – az úzvölgyi katonatemető ügyére is kitér. A jelentés negatív példaként említi a dormánfalvi 

polgármester temetőgyalázását, a legionárius megnyilvánulásokat a temetőben, és rámutat arra, hogy a dormánfalvi polgármester 

román katonák tiszteletére állított emlékműveket a magyar katonák sírjai fölé. Az amerikai külügy sérelmezi az egyházi javak, 

ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú ütemét is. Tételesen említi a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaigénylésének 

bírósági úton való ellehetetlenítését, valamint a római katolikus, református és evangélikus-lutheránus egyházak restitúciós 

kérelmeinek elutasítását, különböző ürügyekre hivatkozva…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Országos Audiovizuális Tanács: Újabb húszezer lej büntetés magyarellenes kijelentések miatt 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 2020. június 10-i döntése értelmében a B1 TV és a Realitatea Plus csatorna három-három 

adása miatt kapott büntetést. A fejenként 10.000 lejes büntetések Iohannis elnök április 29-i magyarellenes kijelentéseihez 

kapcsolhatóak. Aznap az említett csatornáknak szinte nem volt olyan műsora, ahol nem engedték szabadjára a magyarellenes 

retorikát. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat több esetben tett feljelentést, ilyen volt a Silviu Mănăstire vezette Dosar de politician 

című műsor, illetve a Mădălina Dobrovolschi féle Legile Puterii műsor…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Egyesületet hoznak létre a székelyföldi zöldség- és gyümölcstermelők 

Egyesületet hoznak létre a Hargita megyében zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó családi vállalkozások. Cél a helyi 

termelők életképességének növelése, a helyi termékek népszerűsítése, a szakmai együttműködés szorgalmazása. A Székely 

Gazdaszervezetek Egyesülete csütörtökön szervezett beszélgetést a témában. A résztvevő termelők megállapodtak egy egyesület 

létrehozásában, valamint előrevetítették egy gazdasági társulás megalapítását is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Könyvismertető: Fábián Tibor: Ilyenek voltunk 

…„És mind, akikre jó lenne még emlékezni. Akik háza előtt naponta eljártunk, és akikkel csak keveset beszéltünk, talán csak egy-

egy szégyenlős csókolomot mondtunk, de mégis összekötött velük valami láthatatlan kötelék. Valami megmagyarázhatatlan 

összetartozás-érzés. Annak a mélységes és megnyugtató bizonyossága, hogy amíg mindennapi útjaink során találkozunk velük, 

addig nem érhet minket semmi rossz, addig még tartanak a gyermekkor boldog békeidői.” Ezekkel a sorokkal zárja Fábián Tibor 

református lelkész, újságíró, publicista az Erdély.ma portál támogatásával 2020-ban a Bihar megyei Nagyszántón kiadott, Ilyenek 

voltunk kötetének Boldog békeidők című tárcáját. […] Az Ilyenek voltunk Fábián-kötetben felelevenített időszak a régi rendszer 

utolsó éveit öleli fel, s érdekes a szerző retrospektív megállapítása, miszerint mintha érezték volna a közelgő változást. Az emlékezés 

mondhatni a legszubjektívebb tulajdonunk, nem érdemes senki emlékeit megkérdőjelezni, helyesbíteni, vitatkozni a pontosságon…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Lukács Csaba: Gyökérkeresők dokumentumfilm 

A kilencvenes évek elején tömegével nyugatra örökbeadott romániai gyerekekről szóló dokumentumfilm megrázó élmény.[…] 

Később gyakran arról értesültünk, hogy ezeket a nem túl szerencsés sorsú gyermekeket nyugatiak fogadják örökbe. Jobb így nekik 

https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200612-a-szaszok-nemetorszagi-tamogatasa-nem-zavarja-a-roman-allam-kepviseloit
https://www.erdon.ro/romania/az-ugyeszseg-szerint-nem-volt-uszito-jellegu-klaus-iohannis-beszede-2914587/
https://www.erdely.ma/uzvolgye-negativ-pelda-az-amerikai-jelentesben/
https://www.erdely.ma/ujabb-huszezer-lej-buntetes-magyarellenes-kijelentesek-miatt/
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128176-egyesuletet-hoznak-letre-a-szekelyfoldi-zoldseg-es-gyumolcstermel-k
https://kronikaonline.ro/kultura/az-emlekezes-mint-a-legszubjektivebb-tulajdon


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

– gondoltam, de aztán rögtön észbe kaptam: milyen társadalom az, miféle tömegerkölcs, amely ilyen helyzetet teremt, és hagyja 

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

Kaffka Margit, a Nyugat legismertebb nőírója – Balázs Imre József irodalomtörténész a 140 éve született író 

életművéről 

Kaffka Margit vállalta a korszakban sajátosan nőiként számon tartott témákat, úgy készített jellegzetes tablót szülei korosztályának 

és saját nemzedékének átalakuló életformájáról, hogy a női perspektívát állította középpontba – mondta el megkeresésünkre a 140 

éve Nagykárolyban született író életművéről Balázs Imre József kolozsvári irodalomtörténész, az MTA köztestületének külső tagja. 

[…] Saját kortársai Színek és évek című regényét értékelték legtöbbre, később Radnóti Miklós doktori értekezésében a magyar 

szabadvers úttörőjeként emlegette” – mutatott rá Balázs Imre József. Hozzátette, Kaffka Margit nevelkedésének színhelyein, 

Nagykárolyban és Szatmárnémetiben a lokális emlékezet is kiemelten őrzi munkásságának nyomait…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

     

Online szemináriumon tudhatnak meg többet a távoktatásról a pedagógusok 

Online szemináriumra jelentkezhetnek a pedagógusok, hogy jobban felkészülhessenek a távoktatásra. „A koronavírus-járvány 

visszaszorulásával nem ér véget az online oktatás, mostantól ez is része lesz az életünknek. Fel kell készülnünk ugyanis a hasonló 

helyzetekre. Ezért tanfolyamok, tréningek és online szemináriumok indulnak ebben a témában. A tanítók eszmét cserélhetnek, 

inspirálódhatnak, hogy érdekesebbé, vonzóbbá tegyék a tanulást a gyerekeknek” – mondta Martin Foltin, a Humusoft szoftvercég 

munkatársa. A társaság a kilencrészes, 45 perces szemináriumsorozatával is segíteni szeretne a tanároknak a távoktatásban…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Egyetemi világranglista: a szlovákiai egyetemek közül kivételesen nem a Comenius Egyetem végzett az élen 

A QS World University Rankings világranglistára négy szlovákiai egyetem került fel. Ezek közül az egyetemek közül a legjobb 

helyezést a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem érte el. A QS World University Rankings nemcsak az egyetemi oktatók és a 

tudományos közösség körében értékeli az egyetem renoméját, de beszámítja a hivatkozások számát is olyan minőségi 

adatbázisokban, mint a Scopus és az Elsevier…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Matovič: A kollektív bűnösség elve nincs összhangban a keresztény elvekkel 

Mint ismeretes, Igor Matovič szlovák kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívására pénteken Budapestre látogatott. 

A szlovák miniszterelnök a látogatás kapcsán interjút adott többek között a Válasz Online-nak is. A beszélgetés során több kényes 

téma is terítékre került. Mint elmondta, a kormányprogramban ígéretet tettek ennek a törvénynek a módosítására: engedélyezzük a 

kettős állampolgárságot, amennyiben az illetőnek valós kötődése van ahhoz az országhoz, amelyben él. Ez az európai sztenderd, 

ebbe az irányba kell haladnunk. A javaslat jelenleg tárcaközi egyeztetés alatt áll. […] A Beneš-dekrétumokat is véleményezte: 

személyes meggyőződésem, hogy a kollektív bűnösség bármilyen elvének alkalmazása nem lesz egy európai ország jogrendjének 

sem alapja és része. […]Igor Matovič nem változtatna a szlovák alkotmány preambulumán, ugyanakkor több gazdasági fejlesztést 

irányítana Dél-Szlovákiába, ahol a magyarok élnek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Natúrparkot szeretnének a Csallóközben 

Somorja városa és további 21, zömében felső-csallóközi település képviselői az ökológiai egyensúly helyreállítását kéri abban a 

közös nyilatkozatban, melyet a napokban írtak alá. A nyilatkozat tulajdonképpen válasz „Az ökológiai stabilitás regionális területi 

rendszere a Dunaszerdahelyi járásban” nevű tanulmányra, amelyet a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi szakosztálya 

adott ki. A tanulmány az említett települések képviselői szerint egyoldalúan elemzi a felvázolt témát, vagyis a régió ökológiai 

stabilitását, hiszen csupán a bősi vízerőmű felvízcsatornájának a pozitív hatásait taglalja, de a negatívumokra nem tér ki. Az említett 

tanulmány stabil ökológiai elemnek nevezi a bősi erőmű víztározóját, figyelmen kívül hagyva, hogy meredek partja alkalmatlan a 

vízmelléki madár-, állat- és növényvilág megtelepedésére, amelyek számára a töltés leaszfaltozott kerékpárútja további stressz 

faktor. Arra sem tér ki, hogy mivel a bősi erőmű üzemeltetési szabályzata az elektromos áram előállítását részesíti előnyben, nem 

jut elég víz a Duna ágrendszerébe, ennek következtében már évek óta veszélyeztetve van az ottani egyedi állat- és növényvilág…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A párkányi régióban jövőre 141 beíratott kisgyermek lépi át az anyanyelvű óvodák küszöbét 

A 2020/21-es tanévre történő óvodai beiratkozásra április 30-a és május 31-e között került sor. A beiratkozással és az újranyitással 

kapcsolatos helyzetkép a párkányi régió falvaiban a következőképpen alakult: Kürtön, a régió legészakibb részében fekvő községben 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/128186-a-viszontlatas-edes-keser-gyotrelme-lukacs-csaba-gyokerkeres-k
https://kronikaonline.ro/kultura/kaffka-margit-a-nyugat-legismertebb-noiroja-n-balazs-imre-jozsef-irodalomtortenesz-a-140-eve-szuletett-iro-eletmuverol
https://felvidek.ma/2020/06/online-szeminariumon-tudhatnak-meg-tobbet-a-tavoktatasrol-a-pedagogusok/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/12/egyetemi-vilagranglista-a-szlovakiai-egyetemek-kozul-kivetelesen-nem-a-comenius-egyetem-vegzett-az-elen/
https://felvidek.ma/2020/06/matovic-a-kollektiv-bunosseg-elve-nincs-osszhangban-a-kereszteny-elvekkel/
https://felvidek.ma/2020/06/uj-remeny-a-szlovak-allampolgarsag-visszaszerzesere/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/06/14/matovic-a-markizaban-az-alkotmany-preambuluman-nem-valtoztatnak-de-beszelhetunk-rola-del-szlovakiat-kell-gazdasagilag-talpra-allitani/
https://ujszo.com/regio/naturparkot-szeretnenek-a-csallokozben
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két magyar anyanyelvű csoport működik, négy pedagógus felügyeletével. […]Az intézményvezetők elmondása alapján, ahol a 

létszám megengedi, főleg a kis falvak óvodáiban szívesen fogadnak újabb jelentkezőket szeptemberig bezáróan. Bíznak abban, hogy 

az új tanévben zavartalanul és zökkenőmentesen folytathatják a munkát, mely a gyermekek anyanyelven történő, sokoldalú és 

harmonikus fejlődését és a személyiség kibontakozását kívánja biztosítani…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megalakult a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház 

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány a keresztény értékrend és a történelmi tárgyilagosság közvetítése, valamint a magyar nyelv hű 

ápolása érdekében megalapította a Széchenyi István Történelmi Vándorszínházat. Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Alapítvány 

kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a Széchenyi család régóta fontolgatja egy olyan színtársulat létrehozását, amelyik akár a 

Kárpát-medence legkisebb magyar lélekszámú településeire, illetve a színpaddal rendelkező középiskolákba is elviheti azokat a 

kamaradarabokat, melyek Jézus Krisztus követésének példázatait, vagy a magyar történelem sorsfordító pillanatait tárják a nézők 

elé. A Széchenyi család Fazekas István Jókai-díjas drámaírót, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának adjunktusát 

kérte fel a Vándorszínház vezetésére…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: „Üzenet Magyarországnak”- Így látja egy mai török ember az 1100 éves magyar állam történetét 

A történelmi Magyarország feldarabolásának (Trianoni békeszerződés) 100. évfordulóján, 2020. június 4-én, a nemzeti 

összetartozás jegyében emlékezünk meg történelmünk ezen fordulópontjára. Abból a megfontolásból, hogy mégis megpróbáljunk 

külső nézőpontokat találni ebben a témában, olyan nemzetek egy-egy képviselőit szólítottuk meg, melyeknek kulturális kapcsolatai 

Magyarországgal hagyományosan erősek, illetve ebben a korban szintén sorsfordító események zajlottak országuk történelme 

szempontjából. Ilyenek: Finnország nemzeti függetlensége, Lengyelország állami újjászületése, Törökország békediktátum (Sévresi 

béke) elleni honvédő háborúja. A három interjúalany ezen három ország képviselője. Közös bennük az, hogy magyar kötődéseik 

igen erősek, a magyar történelemben és kultúrában jártasak, és nem utolsósorban, kiválóan beszélik a magyar nyelvet: 1. beszélgetés: 

Yücel, Ejder (ejtsd.: Jüdzsel Ezsder) Hungarológus (Ankara) – Törökország…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Irodalmi Szemle különszám: Németh Zoltán 50 

Németh Zoltán költő, irodalomtörténész, a Varsói Egyetem professzora, az Irodalmi Szemle szerkesztője idén június 26-án tölti be 

az ötvenet. Ebből az apropóból az Irodalmi Szemle egy alkalmi lapszámmal jelentkezik, amelyben szerzőtársak, pályatársak és 

szerkesztőtársak köszöntik őt. A részletes tartalom elérhető az Irodalmi Szemle honlapján, és a lapszám is letölthető…” Forrás: 

Bumm.sk: teljes cikk > 

 

Ukrajna még egy lépést tett a NATO-tagság felé 

A NATO Kibővített Lehetőségek Partnersége (Enhanced Opportunities Partnership) programja tagjának ismerte el Ukrajnát – 

tájékoztatott a korrespondent.net. A státusz elnyerésével tovább mélyülhet az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és Kijev 

együttműködése. Ukrajna a jövőben részt vehet a NATO katonai műveleteinek tervezésében és gyakorlatain – részletezte az új 

helyzetből adódó előnyöket az európai és az euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala. „Ez az 

együttműködés különleges formája, melyet a NATO legközelebbi szövetségeseinek ajánl fel” – áll a hivatal tájékoztatójában. 

[…]Ukrajnának a schengeni övezet részévé kell válnia, közölte Petro Porosenko volt államfő, az Európai Szolidaritás párt elnöke 

vasárnap Facebook-oldalán, adta hírül a Levij Bereg hírportál…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A nyugat-ellenes retorika terjedése miatt aggódik a külügyminiszter  

Aggodalmát fejezte ki a nyugat-ellenes retorika terjedése miatt az ukrán sajtóban Dmitro Kuleba külügyminiszter az Ukrinformnak 

adott hétvégi interjújában. „Aggaszt a nyugat-ellenes retorika terjedése az ukrán médiatérben – ez egyáltalán nem felel meg az ukrán 

nép érdekeinek. De a végrehajtó hatalomban vagy a külpolitikában nincs semmiféle nyugat-ellenes retorika…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kuleba: Nem módosítják az oktatási törvényt a magyarok miatt  

Nem fognak változtatni az oktatásról szóló törvényen a magyar partnerek kérésére – biztosított az 1+1 tévécsatorna Jog a hatalomra 

című műsorában Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, akit az Ukrajinszka Pravda idéz. „Elutasítjuk magyar partnereink bármilyen 

igényét az oktatásról szóló törvény további módosításával kapcsolatban. Nem változtatjuk meg az oktatási törvényben lefektetett 

alapelveket, hogy valaki kedvére tegyünk. Hazánkban egyetlen államnyelv van” – jelentette ki a tárcavezető…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2020/06/a-parkanyi-regioban-jovore-141-beiratott-kisgyermek-lepi-at-az-anyanyelvu-ovodak-kuszobet/
https://felvidek.ma/2020/06/megalakult-a-szechenyi-istvan-tortenelmi-vandorszinhaz/
https://korkep.sk/cikkek/tortenelem/2020/06/15/hunyadi-peter-uzenet-magyarorszagnak-igy-latja-egy-mai-torok-ember-az-1100-eves-magyar-allam-tortenetet-interju/
https://www.bumm.sk/kultura/2020/06/01/nemeth-zoltan-50-koszonti-az-irodalmi-szemle
https://kiszo.net/2020/06/13/ukrajna-meg-egy-lepest-tett-a-nato-tagsag-fele/
http://politic.karpat.in.ua/?p=6969&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/06/15/nyugat-ellenes-retorika-terjedese-miatt-aggodik-kulugyminiszter
https://karpataljalap.net/2020/06/12/kuleba-nem-modositjak-az-oktatasi-torvenyt-magyarok-miatt
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Rongálás a Szolyvai Emlékparkban? 

Az elmúlt hétvégén egy Facebook-poszt alapján arról számoltunk be, hogy ismeretlen elkövetők meggyalázták a Szolyvai 

Emlékpark siratófalának hátsó felületén elhelyezett szabadtéri kiállítás anyagát. Dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékpark-bizottság 

elnöke megkeresésünkre arról tájékoztatta a Kárpáti Igaz Szót, hogy erős túlzás emlékműgyalázásról beszélni. – Egy kisebb 

rongálásról van szó, aminek a helyreállítása már meg is történt – fogalmazott az emlékpark bizottság elnöke. – A háromnyelvű 

(ukrán, magyar, német) pannókból rongáltak meg egy-egy darabot. A park gondnoka, Argyelán György, hivatali kötelességének 

megfelelően feljelentést tett az ügyben. Anna Dan, a Kárpátaljai Megyei Rendőrség szóvivője az üggyel kapcsolatban arról 

tájékoztatta a KISZó-t, hogy a helyszínelők elsődleges szakvéleménye alapján a szélsőséges időjárás okozta a károkat, vagyis az 

erős szél szaggathatta le a pannókat. Kiemelte, az elmúlt napokban több vihar is volt a térségben. De nem vetették el annak a 

lehetőségét sem, hogy rongálás történt. A történtekkel kapcsolatban Dmitro Kuleba is megszólalt. Az ukrán külügyminiszter 

közösségi oldalán a kárpátaljai helyzet destabilizációjára irányuló kísérletnek minősítette a Szolyvai Emlékpark siratófalának 

hátoldalán elhelyezett kiállítás anyagának megrongálását. Ő is kiemelte, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak. 

Meggyőződése, hogy a vétkeseket megtalálják, ahogy az a KMKSZ-székház felgyújtóinak esetében is történt…” Forrás: Kiszo.net:  

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Petíció Ungvár épített örökségének védelméért 

Helyi civilek fogtak össze, hogy megóvják a megyeszékhely történelmi épületeit s ezáltal a város eredeti arculatát. Petíciójukat 

eddig 200-an írták alá, további 50 aláírásra lenne szükség. Beadványukban – melyet Ungvár polgármesterének és főépítészének 

címeztek – a történelmi épületek megóvására hívják fel a figyelmet, s egyúttal tiltakoznak a városban zajló átgondolatlan és kaotikus 

építkezések ellen. A petíció szerzője, Olekszandr Rovnyak a varosh.com.ua-nak egyebek mellett elmondta: a történelmi- elsősorban 

az osztrák-magyar érabeli és két világháború közötti -, jellegzetes épületek megsemmisítésével Ungvár elveszíti európai jellegét…” 

Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Megnevezték a Rákóczi-főiskola megbízott rektorát  

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány Kuratóriuma döntésének értelmében megnevezték a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) megbízott rektorát Csernicskó István nyelvész-professzor személyében. Szikura József 

rektor úr 2015-ben bekövetkezett váratlan halála után a kialakult helyzetre való tekintettel az elnöki megbízatása mellett a rektori 

posztot is Orosz Ildikó töltötte be – „az eltelt időszakban tett munkájáért, a főiskola alapításától kezdődően annak fenntartásáért és 

fejlesztésért nagyon hálásak vagyunk neki” – húzta alá Brenzovics László. Orosz Ildikó betöltötte a nyugdíjkorhatárhoz szükséges 

életévét, ezért március 20-tól lemondott rektori pozíciójáról. „A kuratórium úgy döntött, hogy a főiskola tanárai közül prof. dr. 

Csernicskó Istvánt választja rektornak, aki az intézmény tanára annak alapítása óta, Magyarország- és Európa-szerte ismert 

nyelvtudós, s akinek nagyon komoly munkái vannak a kisebbségi nyelvhasználat témakörben” – mondta a kuratórium elnöke, 

hozzátéve: „A céljainkon nem változtatunk: azt szeretnénk, hogy ez az intézmény megmaradjon, szolgálja a kárpátaljai magyarságot 

mint felsőoktatási, kulturális és tudományos intézmény…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Nagyszőlősi grafikusművészek kiállításának megnyitója  

Hat nagyszőlősi grafikusművész munkáit állították ki Magyarország beregszászi konzulátusának új kiállítótermében, a Munkácsy 

Mihály Galériában. A kiállítás szűk körű megnyitójára június 11-én került sor. A megnyitón megjelent vendégeket Beke Mihály 

András, első beosztott konzul köszöntötte. A megnyitón jelen volt Tóth Márta, a nagyszőlősi galéria kurátora, akinek munkája 

nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás. Köszönetét fejezte ki a konzulátus munkatársai felé, hogy a megszervezett kiállítással 

jobban megismerhetjük művészeink munkásságát, valamint felvirágoztatja Kárpátalja művészi életét…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk >  

 

Európai Bizottság: Késnek a szerbiai reformok  

Szerbia számos téren valósított meg előrehaladást, de késés tapasztalható több kulcsfontosságú reform végrehajtásában – olvasható 

abban a jelentésben, amelyet az Európai Bizottság küldött el a tagállamoknak. A dokumentum szerint Szerbiának fel kell gyorsítania 

az igazságügyi rendszer továbbfejlesztését és nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a korrupció, illetve a szervezett bűnözés elleni harcra. 

Az uniós bizottság szerint késik a sajtószabadság biztosítására és a háborús bűnök kivizsgálására vonatkozó munka is…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

https://kiszo.net/2020/06/15/a-hatosagok-szerint-a-szel-rongalhatott-a-szolyvai-emlekparkban/
http://podiji.karpat.in.ua/?p=15663&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/peticio-ungvar-epitett-oroksegenek-vedelmeert/
https://karpataljalap.net/2020/06/12/megneveztek-rakoczi-foiskola-megbizott-rektorat
https://karpataljalap.net/2020/06/12/nagyszolosi-grafikusmuveszek-kiallitasanak-megnyitoja
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28462/Europai-Bizottsag-Kesnek-a-szerbiai-reformok.html


Brnabić: Az állam besegít, amennyiben a cégek fiatalokat alkalmaznak 

A szerbiai munkanélküliek egynegyedét még mindig a fiatalok alkotják, ezért Ana Brnabić kormányfő arra szólította fel a 

vállalatokat és a vállalkozókat, hogy éljenek az állam nyújtotta kedvezményekkel és vegyenek fel fiatalokat. „Idén január elsejétől, 

amennyiben olyan személyt foglalkoztatnak, aki 2019-ben nem volt munkaviszonyban, beleértve a fiatalokat is, akiknek ez az első 

munkahelyük, az állam a fizetésük után átvállalja az adók és járulékok 70 százalékát egészen 2022 végéig”, mondta Brnabić […]Az 

Első fizetésem program keretében a középiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok első munkalétesítéséhez ad támogatást az állam: 

az előbbiek esetében 20, utóbbiakéban 24 ezer dinárt havonta, kilenc hónapon keresztül. A költségvetésből kétmilliárd dinárt 

különítenek el ennek a kezdeményezésnek a céljaira, és tízezer fiatalnak tudnak segíteni. Ezt a foglalkoztatás-serkentő intézkedést 

fogadták el egyebek között a mai kormányülésen…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Mezőgazdaságot segítő meteorológiai állomást kap öt vajdasági település  

Új meteorológiai állomást telepítenek öt vajdasági város mellé, amelyek a mezőgazdaságot segítik majd. Zombor, Inđija, Verbász, 

Topolya és Szabadka lesznek az első szerbiai önkormányzatok, ahol ilyen korszerű központ épül. 90 százalékos pontosságú időjárás-

előrejelzést nyújtanak a gazdáknak, és a mikroklimatikus körülményekről is adatokkal látják el őket. […]A tartományi kormány 

épületében ma írták alá a szerződést az automatizált jégvédelmi állomások felszerelésének beszerzéséről, a kísérő munkálatokkal és 

a Fruška gora Radarközpontnak nyújtott szolgáltatásokkal együtt, amellyel távolról automatizálják a kilövő állomások 118 meglévő 

helyszínét…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Választások: A VMSZ akár növelheti is képviselői számát  

A kampány során tapasztalt jó hangulat, a választópolgárok elégedettsége, valamint a választási törvény módosítása mind-mind 

hozzájárul ahhoz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) meg tudja őrizni a képviselet eddigi szintjét, sőt akár növelni tudja 

a parlamenti és az önkormányzati képviselők számát - emelte ki Pásztor Bálint, a legnagyobb délvidéki magyar párt, a VMSZ 

parlamenti listavezetője a június 21-i szerbiai választásokkal kapcsolatban hétfőn az MTI-nek nyilatkozva. Szakértők szerint a 

jelenlegi négynél legalább eggyel több képviselője lehet a VMSZ-nek a 250 tagú belgrádi parlamentben, és megtarthatja a vajdasági 

tartományi képviselői számát is. Jelenleg hatan képviselik a VMSZ-t a 120 fős tartományi parlamentben, közöttük házelnökként 

Pásztor István pártelnök. Önkormányzati szinten a jelenlegi három magyar polgármester mellett - Magyarkanizsa, Zenta, Topolya 

- további kettőt szeretne szerezni a legnagyobb délvidéki magyar párt. A VMSZ visszaszerezné Szabadkát és Kishegyest. […]A 

nemzeti kisebbségek képviselői úgynevezett természetes küszöb alapján jutnak be a képviselőházba, ami azt jelenti, hogy annyi 

kisebbségi képviselő kerülhet be a parlamentbe, ahányszor az egy mandátumhoz szükséges szavazatszámot megszerzi egy nemzeti 

kisebbségi párt anélkül, hogy el kellene érniük a 3 százalékos bejutási küszöböt. A néhány hónapja elfogadott módosítás szerint a 

természetes küszöb meghatározásakor ezentúl a kisebbségi pártokra leadott szavazatoknál 1,35-ös szorzót használnak. […]A jövő 

vasárnapi választások különösen fontosak a vajdasági magyarság szempontjából, hiszen az megmaradásunk kulcsa is. A témáról 

Deli Andor európai parlamenti képviselővel beszélgettünk…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Új épületrésszel gazdagodott az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ  

Újvidék város támogatásának köszönhetően a meglévő mellé egy új épületet kapott a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ a 

József Attila utcai székhelyének udvarában. Az új épületrészben a központ idősebb tagjai kapnak helyet. Vicsek Annamária, az 

oktatási, tudományügyi és technológiai fejlesztési minisztérium államtitkára, a VMSZ újvidéki szervezetének elnöke megköszönte 

a város támogatását, s leszögezte, a tettei alapján látszik, hogy fontos a városnak a magyar közösség, illetve a multikulturalizmus 

értékének ápolása…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

A Magyar Szó gálaestjén átadták rendeltetésének a kúlai Népkör felújított helyiségeit is 

A napilapunk által szervezett élőújság keretében pénteken este Kúlán felavatták a Népkör Magyar Művelődési Központ felújított 

helyiségeit. Az emeleten levő tárgyalótermet, irodákat és szálláshelyeket Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és 

Valka Károly alpolgármester adták át rendeltetésének. Az ezt követő ünnepi műsor keretében kisorsolták a mezőgazdasági 

mellékletünk nyereményeit is. A kúlaiak ezúttal is megtöltötték a magyar művelődési központ dísztermét: az élőújság közönségét 

Máriás Endre szerkesztő köszöntötte, majd Ökrész Rozália igazgató beszélt a 76. évét taposó napilapunk jelentőségéről. Az 

olvasókkal való találkozások fontosságát Varjú Márta főszerkesztő emelte ki, a Magyar Szó gondozásában megjelent köteteket 

pedig Kabók Erika főszerkesztő-helyettes mutatta be a közönségnek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28467/Brnabic-Az-allam-besegit-amennyiben-a-cegek-fiatalokat-alkalmaznak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4324/kozelet/221368/%C3%9Aj-munkahely-t%C3%A1mogat%C3%A1si-programok.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25220/Mezogazdasagot-segito-meteorologiai-allomast-kap-ot-vajdasagi-telepules.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25225/Elkezdodott-a-jegvedelem-automatizalasa-Vajdasagban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25223/A-VMSZ-akar-novelheti-is-kepviseloi-szamat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4324/kozelet_politika/221382/L%C3%A9tfontoss%C3%A1g%C3%BA-a-magyar-k%C3%A9pviselet.htm
https://www.rtv.rs/hu/v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2020/%C3%BAj-%C3%A9p%C3%BCletr%C3%A9szt-kapott-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-mmk_1135009.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4325/kozelet/221442/P%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9re-ker%C3%BClt-a-Magvet%C5%91-f%C5%91nyerem%C3%A9nye.htm


AUSZTRIA 

 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

 

Újvidéki színészek sikere 

Az Újvidéki Színház társulatának három színművésznője, Elor Emina, Crnkovity Gabriella és László Judit, valamint két 

színművésze, Ozsvár Róbert és Szalai Bence a Maradok maradni című videóért különdíjat érdemelt ki. A vajdasági alkotócsapat 

őszintén vallott az évtizedek óta aktuális elvándorlás, otthonról elköltözés témájáról. […] A sikertelen tartományi pályázat után nem 

adtuk föl, és tovább kerestük az anyagi vagy bármilyen támogatást a produkcióhoz. Felcsillant a lehetőség a magyarországi 

StageHive pályázata láttán. Kidolgoztuk a videó koncepcióját, mindenki fölvette a rá jutó részt, feladatot, és Szalai Bence 

összevágta. Reméltük a legjobbakat, és hát a sok pozitív vélemény erőt adott, a különdíj pedig szárnyakat. Büszkeség, öröm és 

motiváció öntötte el a csapatot. Most jön a neheze, össze kell gyúrnunk, be kell mutatnunk a Maradok maradnit…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

130 milliós iskolaépítési projekt Burgenlandban 

Gazdasági válság idején az állami beruházások különösen fontosak. Már ebből a szempontból is megfelelő időben indul a szövetségi 

kormány, a tartomány és az önkormányzatok iskolaépítési programja. Az elkövetkező években 130 millió eurót fektetnek be 

Burgenlandban. A támogatás jelentős része Pinkafőre/Pinkafeld kerül. A felsőőri járásban található oktatási központban Főiskola és 

Építőipari Szakközépiskola/HTL is működik. A Főiskolát 30 millió euróból kiépítik, a szakközépiskolát pedig 20 millióból szanálják 

majd. Alsóőrben már léteznek is a tervek, nagy szükség van az általános iskola kibővítésére, mondta el Liszt Klara polgármester. 

Az iskolában két tannyelven folyik az oktatás, az elmúlt években sok fiatal család költözött a községbe, köztük magyarok is. Sok a 

gyermek, két osztállyal is bővítenék a meglévő iskolaépületet…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Felújítás a szalónaki várban 

A városszalónaki vár/Burg Schlaining tartományunk 100 éves ünnepségsorozatában központi szerepet kap. A vár ad helyet a 

jubileumra szervezett kiállításnak, ezért a tartomány átfogó felújítási munkálatokat végez az épületben. Városszalónak várát először 

750 évvel ezelőtt említették az oklevelek, azóta számtalanszor átépítették és bővítették a várat. A legutóbbi nagyobb renoválás a 

’80-as években történt. Január óta pedig újra munkagépek dolgoznak az épületben. Nem csak azért, hogy megteremtsék a feltételeket 

a „100 éves Burgenland“ kiállításnak. A várban kap helyet a Történelem Háza és itt működik, az Osztrák Béke és 

Konfliktusmegelőző Kutató és Oktatási Központ is…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Könyv készül a felsőőri matróz naplójából 

A felsőőri kötődésű haditengerész, vitéz Németh Gyula matróznaplójából készít könyvet a Vasi k. u. k. Matrózok Hagyományőrző 

Csoport. A 2021-re tervezett kötetben három matróz történeteit és világ körüli élményeit szeretnék bemutatni a hagyományőrzők. 

A Vasi k. u. k. Matrózok Hagyományőrző Csoport megalakulása az első világháború centenáriumához köthető. Hideg István, a 

csoport vezetője, magángyűjtő, családi kötődéséből kifolyólag kezdett el foglalkozni az Osztrák-Magyar Monarchia 

haditengerészeinek történeteivel, mivel dédnagyapja, Harmat Lajos, 1905 és 1913 között matrózként szolgált…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Pólai tengerésztemető: koszorúzás a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján 

A pulai temetőben a hősi halott haditengerészek tiszteletére 2017-ben állított emléktáblánál ünnepi megemlékezésre került sor június 

10-én, a Magyar Haditengerészet és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. A pulai sírkert Európa egyik legnagyobb 

katonai temetője, több mint 150 ezer katona, tengerész végső nyughelye, köztük 157 magyaré is. A HMDK Isztria megyei egyesülete 

tagjainak sikerült mintegy 15 magyar tengerészt a sírfeliratok alapján, név szerint is azonosítaniuk, sírjaikat nemzetiszín virágokkal 

jelölték meg…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Közgyűlés újbezdáni egyesületünknél, tisztújító a Csárdásnál 

A HMDK csúzai Csárdás Kultúregyesület és az újbezdáni Kultúr- és Művelődési Egyesület is ülésezett a napokban. Újbezdáni 

egyesületünk 40 éve alakult meg, a jubileumot méltóképpen meg fogják majd ünnepelni. A Csárdás ülésén tisztújításra került sor: 

Fica János maradt az egyesület élén…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4324/kultura_szinhaz/221355/%C3%9Ajvid%C3%A9ki-sz%C3%ADn%C3%A9szek-sikere.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3052417/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3052210/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3053155/
https://kepesujsag.com/polai-tengeresztemeto-koszoruzas-a-hosi-halalt-halt-magyar-haditengereszek-emleknapjan/
https://kepesujsag.com/kozgyules-ujbezdani-egyesuletunknel-tisztujito-a-csardasnal/


DIASZPÓRA  

Több mint hatszázan vettek részt a Kőrösi Csoma Sándor-programban  

Eddig pontosan 625-en vettek részt a programban, segítve a külhoni magyar közösségeket – közölte a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa hétfőn Budapesten. Szilágyi Péter a program 2019/2020-as, az északi féltekén 

tevékenykedő ösztöndíjasoknak szóló szakaszát, valamint az idei Petőfi Sándor-programot lezáró kétnapos konferencia kezdetén 

mondott köszöntőjében kiemelte: 19 országban 163 szervezetnek segített a Kőrösi Csoma Sándor-program mostani, északi féltekére 

kiutazó 114 ösztöndíjasa. A miniszteri biztos közölte: úgy látják, hogy – némi módosítással – biztonságosan meg tudják hirdetni a 

Kőrösi Csoma Sándor-programot a 2020/2021-es évre is az északi féltekére. Négy területet jelölnek ki: egyházi, hitéleti tevékenység 

segítése és/vagy cserkésztevékenység; hagyományőrzés; oktatás és nevelés; valamint általános közösségszervezés. Szilágyi Péter a 

2015-ben indult Petőfi Sándor-programra is kitért, amely a konferencia keddi témája. Ebben 309 ösztöndíjas vett eddig részt, a 

2019/2020-as szakaszban 74…” Forrás: Erdon.ro:  teljes cikk > 

Erdélyből igényelték a legtöbben a külhoniak közül a Köldökzsinór program támogatását 

A bevezetés óta összesen 22 340 külhoni magyar család igényelte az anyasági támogatást és 19 289-en kérték az életkezdési letéti 

számla megnyitását gyermekük részére. Ez azt jelenti, hogy a külhonban született gyermekekkel együtt minden évben legalább 100 

ezer magyar kisbaba jött a világra – közölte a magyar kormány által létrehozott Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 

(KINCS). A támogatások csaknem kétharmadát a Kárpát-medencében élők vették igénybe, azon belül is 70 százalékuk Erdélyben, 

15 százalékuk a Vajdaságban, 9 százalékuk Kárpátalján, 6 százalékuk pedig Felvidéken. A Kárpát-medencén kívül több mint 8000 

kisbaba után folyósították a támogatásokat. A gyermekek 95 százaléka Európában, 5 százaléka a világ más tájain született. Összesen 

68 országból érkeztek igénylések, a legtöbb Erdélyből és Németországból – olvasható a KINCS tájékoztatójában…” Forrás: 

Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://www.erdon.ro/kultura/hazai-kultura/tobb-mint-hatszazan-vettek-reszt-a-korosi-csoma-sandor-programban-2913639/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/erdelybol-igenyeltek-a-legtobben-a-kulhoniak-kozul-a-koldokzsinor-program-tamogatasat/

