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Változnak az örökbefogadási szabályok Ukrajnában 

Ukrajnában a kormány megváltoztatta az örökbefogadási rendszert, emellett növelte a szülési támogatás összegét. Most a gyermek 

és az örökbefogadó szülő közötti maximális korkülönbség nem lehet több, mint 45 év. Az örökbefogadásra jelentkezőknek speciális 

képzésen kell részt venniük. 2022. január 1-től a gyermek születéséhez vagy örökbefogadásához nyújtott állami támogatás összege 

41 280 hrivnyáról 50 000 hrivnyára nő…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >  

Riport: Szabó Árpád, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum igazgatója 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceumban arra kerestünk választ, miben rejlik e tanintézmény eredményességének titka. A 

líceum jogelődje, a Magyar Állami Királyi Főgimnázium 1895-ben nyitotta meg kapuit. A Bethlen Gábor nevét viselő intézmény 

30 éve, 1991. szeptember 1-én indult újra. A beregszászi Magyar Állami Királyi Főgimnázium utódjának valljuk magunkat, és 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy ugyanolyan sikeresek legyünk, mint elődünk volt. […] 1991-ben, amikor megalakult 

a gimnáziumunk, a tehetséggondozásra tettük a legfőbb hangsúlyt, ennek rendeltünk alá mindent – magyarázta Szabó Árpád 

igazgató. […] A mi helyzeti előnyünk többek között az, hogy a gyerekek egymást motiválják, és ennél erősebb ösztönző talán nincs 

is. Sem szülő, sem tanár nem tudja annyira motiválni a gyereket, mint a társai elismerése. Hnatik-Riskó Mária szerint emellett 

természetesen az is meghatározó, hogy a tanár fel tudja kelteni a gyerekek érdeklődését. A sikerhez pedig arra is szükség van, hogy 

a tehetség szorgalommal párosuljon…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Meglepően szárnyal a román gazdaság 

Más uniós országokban az emberek visszafogták a kiadásaikat, Romániában azonban eltérő módon viselkedtek, nagyvonalúan 

költöttek, ami várakozáson felüli gazdasági növekedést eredményezett – magyarázták a Maszol által kérdezett szakértők. A 

legnagyobb arányú, 2,8 százalékos növekedést produkálta az Európai Unióban a román gazdaság az első negyedévben 2020 utolsó 

negyedévéhez képest. Átlagban a közép-kelet európai országok jobban teljesítettek, mint az eurózóna tagállamai. A legnagyobb 

arányú, 3,3 százalékos visszaesés Portugáliában következett be, de gyengén teljesített a lett gazdaság is, 2,6 százalékkal esett vissza. 

[…] Az elemzők és a kormány is úgy vélték, hogy az első negyedévben az építőipar lesz a gazdaság húzóágazata. Ez nem jött be, 

az ágazati növekedés csak 1,2 százalék volt. „Az építőipar idén nem fog az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesíteni, aminek 

egyik oka, hogy megugrott az építőanyagok világpiaci ára” – nyilatkozta a Maszolnak Králik Lóránd, a Partiumi Keresztény 

Egyetem adjunktusa. Az igazán nagy, ráadásul pozitív meglepetést a lakossági fogyasztás produkálta, ami 4,1 százalékkal nőtt…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Romániában gyártott gyógyszernek csak a doboza hazai 

Jelenleg 120 gyógyszeripari cég működik Romániában, közülük 20 számít nagyvállalatnak. Tavaly 625 millió doboz gyógyszer 

fogyott az országban, ezek fele volt receptre vásárolható termék. Az ágazat egyik fő problémája, hogy az alapanyagok nagyon nagy 

százalékban külföldről érkeznek. „Minden importból származik, az alapanyagok, az aktív hatóanyagok. Legnagyobb részük Kínából 

és Indiából jön, Európából nagyon kevés. Egyetlen romániai alapanyag-beszállítónk van, aki az ambazont gyártja a Faringoseptbe. 

nyilatkozta Dragoș Damian, az egyik vezető hazai gyógyszergyártó, a kolozsvári Terapia vezérigazgatója. Ez nem volt mindig így, 

a jelenlegi helyzet a hazai iparban az elmúlt három évtizedben végbement változások eredménye. […] Az Országos Statisztikai 

Intézet legfrissebb adatai azt mutatják, hogy tavaly néhány gyógyszergyártó sokat lépett előre az importőrök rangsorában…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Dolgozói elvárások Covid után, fő helyen a rugalmasság 

A hazai alkalmazottak fele felmondana, ha a járvány lecsengése után a munkáltató nem kezelné rugalmasan a munkaidőt és a 

munkavégzés helyét. Bár ez hangzatosan csenghet a dolgozói „öntudatra ébredés” jeleként, a hazai alkalmazottaknak csak kis részét 

teszi ki, ugyanis Covid ide vagy oda, Romániában 2020-ban is elenyésző volt a távmunkában dolgozók száma a hazai statisztikai 

adatokkal dolgozó Eurostat jelentése szerint: tavaly ugyan a korábbi ötszörösére emelkedett, de ezzel együtt is csak a 
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foglalkoztatottak 2,5 százalékát jelentette. Az unióban csak Bulgáriában volt kevesebb otthonról dolgozó, mint nálunk. A dolgozók 

kétharmada úgy véli, termelékenységük a munkavégzés helyétől függetlenül pontosan felmérhető, és ez a folyamat nem jelenthet 

akadályt a „rugalmasításban”. Mostantól kétségtelenül szükséges hibrid környezetben munkavégzési lehetőséget biztosítani. 

fogalmazott az EY közép- és délkelet-európai regionális vezetője, Claudia Sofianu…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kisiskolás kortól el kell kezdeni a pénzügyi nevelést? 

Incze Éva sepsiszentgyörgyi középiskolás közgazdaságtan-tanárral és Szabó Árpáddal, a Partiumi Keresztény Egyetem 

Gazdaságtudományi Tanszékének professzorával, az MTA külső köztesületének tagjával beszélgettünk arról, szerintük mikor 

kellene elkezdeni a pénzügyi nevelést, milyen módszerekkel, és hogy milyen következményekkel járhat ennek elmulasztása […] 

Incze Éva véleménye szerint nem külön tantárgyként, hanem a társadalmi nevelés vagy polgári nevelés tantárgyak keretébe ágyazva, 

játékosan meg lehet alapozni az ésszerű pénzbeosztás és pénzköltés gyakorlatát. Szabó Árpád szerint egyrészt matematikaórán 

lehetne a kisiskolások pénzügyi nevelését elkezdeni: például tanulják meg a pénznek a címleteit. Másrészt harmadik osztályban, 

állampolgári nevelés óra keretében meg kellene tanítani olyan dolgokat, mint például kell dolgozni azért, hogy az ember fizetést 

érdemeljen. „Ha állampolgári nevelés órán megtanítjuk azt, hogy nem irigyelni kell a gazdag embereket, hanem meg kell tanulni 

pénzt csinálni, beosztani, akkor szép lassan ki tudjuk irtani az antiszemitizmust Európából és Észak-Amerikából” – vélekedett a 

professzor…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Vargha Mihály, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 

A közgyűjtemény igazgatósági tagjaként is tevékenykedő író intelméből kiindulva a Székelyhon TV stábja felkerekedett, hogy 

meglesse, milyen munka is folyik a magyar nyelvterület egyik jelentős múzeumában, tudományos-művelődési intézményében, 

milyen kincseket őriz, és miként igyekszik ezt a nagyközönség elé tárni. Vargha Mihály, a közel 150 esztendeje működő Székely 

Nemzeti Múzeum igazgatója a Nézőpontban beszámol az intézmény otthonának számító, Kós Károly által tervezett 

épületegyüttesben 2020-ban kezdődött felújítás menetéről, és hogy addig is milyen kiállításokkal, programokkal várják a közönséget 

a Lábasházban…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Harmincöt díjat hoztak el a BBTE hallgatói az 35. OTDK tíz szekciójából 

Március 29-én az agrártudományi szekció előadásaival indult, majd május 19-én a kémia és vegyipari szekció előadásaival zárult a 

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) hallgatói 35 díjat hoztak 

el a konferencia 10 szekciójából…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Szászrégeni diákok nyerték az idei Örökségünk őrei vetélkedőt 

Online díjátadóval zárult szerdán az Örökségünk őrei vetélkedő, amelyen a versenyben maradt négy csapat tagjai, tanárai vettek 

részt. A szakmai zsűri döntése alapján a szászrégeni Kemény-kastély őrei első, a szatmárnémeti Vécsey-ház őrei csapata a második, 

a gyulafehérvári Gizella-udvar őrei a harmadik, a Most(K)Kőhalom csapata pedig a negyedik helyezést érte el – számolt be a 

vetélkedőt szervező RMDSZ. A versenyre 19 csapat jelentkezett, akik nagyon lelkesen és szorgalmasan végezték a feladatokat, 

kiállításokat, jótékonysági bálokat és vásárokat, szavaló- és történelmi versenyeket, virtuális tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai 

rendezvényeket, koncerteket, rockoperát szerveztek az épületekben, iskoláikban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Az idősek országa leszünk? 

Az uniós államok közül Szlovákia lakossága öregszik a leggyorsabb tempóban, ami azt jelenti, hogy egyre több pénzt kell költenünk 

az idősek ellátására szociális és egészségügyi téren is. Az elöregedés összeurópai probléma, az Európai Unió népességének több 

mint 1/5-e már elmúlt 65 éves. Csak Írországban és Luxemburgban 15 százalék alatti a 65 évesnél idősebb lakosok aránya, a 

többiben mind 16 százalékon felüli, és rohamosan növekszik. […] Ezt támasztja alá Branislav Šprocha demográfus is, aki szerint a 

közeljövőben sem várható, hogy Szlovákiában egy nőre 1,6-nál több gyermek jusson. […] Szlovákiában a hetvenes évek generációja 

kezdte az egygyermekes családmodellt, sőt ebben a korosztályban sokan egyáltalán nem vállaltak gyermeket. Branislav Šprocha 

szerint a tudatosan vállalt gyermektelenség nálunk nem vészes, Németországban és a Skandináv államokban például sokkal jobban 

elterjedt, de egyre több család éri be egyetlen utóddal, és ezen az anyagi juttatások nem fognak változtatni…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ősztől a duplájára nő a nemzetiségi adásokra szánt időkeret 

A nemzetiségi adásokra szánt időkereten túl egy magyar nyelvű weboldalnak is működnie kellene a patria.rtvs.sk cím alatt. Ezt  

Lovász Attila, a nemzetiségi adások részlegének igazgatója jelentette ki az RTVS tanácsának csütörtöki ülésén, az RTVS 
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nemzetiségi adásainak reformjával kapcsolatban. Mint elmondta, jelenleg a weboldal irányelvein dolgoznak, amely a spravy.rtvs.sk 

hírportálhoz hasonló lesz. Ugyanakkor ennek a hang- és videofelvételek is részét fogják képezni. „Júliusban el kellene készülnie az 

új weboldal magyar verziójának, és augusztusban már ennek tartalmán kellene dolgoznunk – egyelőre próbajelleggel, hogy 

szeptemberben készen álljunk” – tette hozzá Lovász…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Elkészült a kilencedikeseink számára a szlovák nyelvtankönyv és munkafüzet 

Hamarosan elérhetővé válik a kilencedikeseknek szánt szlovák nyelvtankönyv és a szlovák nyelv munkafüzet. A magyar iskolák 

számára a szlovák nyelv oktatására még 2008-ban indult el az új tankönyvek kiadása, ez a folyamat zárult le a most megjelenő 

tankönyvvel, munkafüzettel és hanganyaggal” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Gajdács Mónika, a szaktárca nemzetiségi és inkluzív 

oktatásért felelős főosztály igazgatója. Mint hozzátette, 2008 és 2012 között jelentek meg az 5 – 8. évfolyam számára a tankönyvek, 

a kilencedikesekére máig kellett várni. Hiánypótló a most megjelenő tankönyv, mivel a végzős diákok a mai napig még a kilencvenes 

évek végén kiadott tankönyvekből tanulják az államnyelvet. Az új tankönyv társszerzői Dömény Andrea, Papp Szilvia, Szetyinszky 

Veronika és Varga Zsuzsa. Tavaly nyáron a tankönyvpiac liberalizációját követően a munkacsoport nekifogott a feldolgozásnak…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Luky János, a kisközségek krónikása 

Elismerte munkáját a szlovákság kulturális intézményeként működő Matica slovenská, de Magyar Arany Érdemkereszttel 

Barsendréd magyar közösségének életét gazdagító, a közösség történetének feltárásában kiemelkedő tevékenységét is díjazták. A 

nyugalmazott postai alkalmazottal és helytörténet-kutatóval, Luky Jánossal beszélgettünk. […] Ha néha el is jönnek, csak 

végigfutnak a kiállításon, s nem mutatnak érdeklődést, legfeljebb csupán az iránt, hogy vajon a nagymamájuk, dédmamájuk 

megtalálható-e valamelyik fényképen… Mindig várom, hogy rákérdezzenek egy-egy nemesi család tagjának sorsára, de nem érdekli 

őket. …” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Gyászhír: Gál Sándor író, költő 

Életének 84. évében elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő, szerkesztő, a szlovákiai magyar irodalom és a magyar irodalmi 

élet kiemelkedő alkotója, szervezője, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. Gál Sándor 1937. november 29-én 

született Búcson, majd a család Újtelepre költözött. Gadócon, egy mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett. 1959–1969 közt 

a Szabad Földműves című lap munkatársa, illetve szerkesztője volt. Első két verseskötete, az Arc nélküli szobrok és a 

Napéjegyenlőség 1964-ben, illetve 1966-ban jelent meg. Nem voltam szent című könyvével (1968) kezdődött szépprózai 

munkássága, 1971-től a Hét című lapnak volt a rendszerváltoztatásig kassai tudósítója1990-től az induló kelet-szlovákiai társadalmi 

és kulturális havilap, a Keleti Napló munkatársa volt, két esztendő múlva az utolsó lapszámig, 1995 januárjáig a főszerkesztője. 

Ezzel egy időben, 1989 nyarától az Anyanyelvi Konferencia társelnöke volt tizennégy esztendőn át…” Forrás: Ujszo.com: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Jubilál a Bartók Béla Alapiskola Nagymegyeren 

Hetven éve indult újra magyar nyelvű oktatás Nagymegyeren, a jubileum alkalmából emlékművet állítottak az iskola bejáratánál. 

1950. szeptember 1-én csengettek be először a magyar tanítási nyelvű alapiskolába Nagymegyeren. A mai Bartók Béla Alapiskola 

ötven évvel a megalapítása után vette fel a zeneszerző nevét. Ma közel ötszázötven diákkal ünnepelhették a jubileumi évfordulót…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Helyzetkép: Divény község 

A rózsaszállási víztározó mellett a Losonci járás egyik legizgalmasabb turisztikai helyszíne a számos látványosságot magában rejtő 

Divény község, ahol az utóbbi években jelentős fejlesztések zajlottak le. Megújult a település központja, az érdekes helytörténeti 

kiállítást bemutató kastélya, a katolikus temploma, mellette a parókia épülete, van látogatható magánképtára. Divény várát a 

Losonczy család ősei építették a 13. század végén. Az első írásos említése 1329-ből való, de a helyi kutatók szerint van korábbi, 

eddig hivatalosan még nem teljesen azonosított említése is…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Közösségi díjat kapott a rimaszombati református gimnázium 

A 2010-ben alapított Tehetségek Szolgálatáért kitüntetés egyik idei díjazottja a rimaszombati Tompa Mihály Református 

Gimnázium (TMRG) lett, amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) terjesztett fel az elismerésre. […] A 

Tompa Mihály Református Gimnázium nem csak a régió, de ma már a Felvidék egyetlen református magyar gimnáziumaként 

tehetséggondozó és személyiségfejlesztő programjaival, más tehetségpontokkal és tehetségeket segítő intézmények hatékony 

együttműködésével, az intézmény nevelési elveinek példájával, a nevelőtestület alázatos és sokrétű pedagógiai munkájával áll a 
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tehetségek szolgálatában – mutatott rá méltatásában Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elnöke a pandémia 

miatt online formában tartott díjátadón…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Kutatás: Szerbiában 100 közbeszerzésből 75 előre "le van zsírozva" 

A 2020-as év 100 legnagyobb közbeszerzéséből 75 esetében csupán egy ajánlattevő volt, derül ki a Toplica Demokrácia és Emberi 

Jogok Központjának kutatási eredményéből. A kutatás szerint a 100 legnagyobb közbeszerzés esetében átlagosan 1,34 ajánlattevő 

van, 75 esetben csupán egy volt, a maradék 25 esetben volt egynél több pályázó. “Ez annak a mutatója, hogy a közbeszerzéseken 

és a korrupt mechanizmusokon keresztül pénzügyi monopóliumot hoznak létre” - mondta Dobrašinović a Nova.rs-nek. Már 2019-

ben is a 100 legnagyobb közbeszerzésből 69-re csak egy jelentkező volt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Bemutatták az Újvidéki Atlétikai Club története 1910–1944 c. könyvet 

Az Újvidéki Atlétikai Club története 1910–1944 – ezzel a címmel jelent meg a 90 éves Pásztor Géza egykori kosárlabdázó és 

nemzetközi bíró könyve. A kiadványt csütörtökön mutatták be az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. […] 

Pásztor Géza, a könyv szerzője elmondta: Nagyon sokáig tartott a kutatómunka, kb. 14 évig, de nem mondhatjuk, hogy ez állandó 

volt, mert lebetegedtem. Az indíttatás pedig az volt, hogy szerettem volna megírni az első sportegyesületnek a történetét. […] A 

beszélgetés moderátora Piszár József, a Magyar Szó napilap nyugalmazott sportújságírója volt, aki kiemelte, hogy hiánypótló 

kötetről van szó…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

A bácskossuthfalvai Monográfia Helytörténeti Egyesület legújabb kötete 

Bácskossuthfalva e téren kiváltságos helyzetben van, aktívan működik ugyanis a helyi Monográfia Helytörténeti Egyesület, és eddig 

negyvennégy helytörténeti kiadvány jelent meg a faluról. A legutóbbi a Fénnyel írt történelem címet viseli, és a település XX. 

századi történelmét mutatja be régi képeslapok, fotók segítségével. A kötet szerzői Besnyi Károly és Papp László helytörténészek. 

A kötet tavaly látott napvilágot, de a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a megjelenés után megtartsák a bemutatót — emelte 

ki Besnyi Károly —, pedig nagyon szerették volna, hiszen — mint mondja — igazi ünnep a szerzőnek, amikor a kezébe veheti a 

könyvét, és ezt az örömet rögtön meg akarták osztani az emberekkel. […] Mi a helytörténész feladata? — Egyre fogyatkozik a 

vajdasági magyar közösségünk, és nekünk, helytörténészeknek az a kötelességünk, hogy feljegyezzük ennek a közösségnek a 

múltját. Már sok minden az idő martaléka lett, de a dolgokat le kell írni, mindazt, ami bizonyítja, hogy magyar közösség élt ezen a 

vidéken. […] A kutatás mellett digitalizációval is foglalkozik. A Topolya és Környéke egykori újságírójaként ezt a hetilapot is 

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

Interjú: Ladik Katalin, költő, képzőművész 

Ladik Katalin. Költőnő, performer, színésznő, képzőművész. Hangköltemények, vizuális versek, kísérleti zeneművek alkotója és 

előadója. Jelenleg is több köteten dolgozik, nagy elánnal ír, most éppen Szabadkán, hiszen egy időre ideköltözött, a szecesszió 

városába, hogy előadást készítsen róla a Kosztolányi-színház csapatával együtt. […] Már az is provokáció volt ebben a korban, 

hogy nőként nyilvánultál meg, nem? — Igen, de főleg költőként és performerként. Jugoszláviában a színházban és a filmen 

akkoriban nem volt új dolog, hogy meztelenül játszanak a színésznők. A színésznő szó mellé akkoriban egyébként is rögtön 

odagondolták az erkölcstelenség jelzőt. Rám a mai napig sokan úgy emlékeznek, mint A meztelen költőnőre. Volt ugyanis egy 

botrányos fellépésem Budapesten, később pedig éppen Szabadkán, de ott nem vetkőztem. Nyakig zárt pulcsiban csináltam végig az 

előadást, mert tudtam, hogy pont azt várják, hogy levetkőzzek. Tehát azzal provokáltam, hogy nem vetkőztem…” Forrás: Hetnap.rs: 

teljes cikk > 

 

Az Amerikai Magyar Koalíció kiadta a hagyományt teremtő Amerikai Magyar Közösségi Évkönyvet 

Az Amerikai Magyar Koalíció közölte, hogy publikálta az első, 2020-as évre vonatkozó Amerikai Magyar Közösségi Évkönyvet. 

Ez az új kezdeményezés a Koalíció és a tagszervezetek partnerségével jött létre: az Amerikai Magyar Alapítvány és a HungarianHub 

közreműködésével. A kiadványban megtalálhatók az egyházak, iskolák, szervezetek, közösségi házak, kulturális kezdeményezések 

és tiszteletbeli konzulok információi. Az évkönyv 72 szervezet bemutatkozó oldalából áll, és angol nyelven jelent meg…” Forrás: 

Amhirlap.com: teljes cikk > 

 

https://ma7.sk/tajaink/tehetsegek-szolgalataban-kozossegi-dijat-kapott-a-rimaszombati-reformatus-gimnazium
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7545/Szerbiaban-100-kozbeszerzesbol-75-elore-le-van-zsirozva.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/bemutatt%C3%A1k-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-atl%C3%A9tikai-club-t%C3%B6rt%C3%A9nete-19101944-c.-k%C3%B6nyvet_1243178.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4629/kultura/243611/K%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-a-d%C3%A9lvid%C3%A9ki-n%C3%A9mets%C3%A9g-megpr%C3%B3b%C3%A1ltat%C3%A1sair%C3%B3l-Wendelin-Gruber-A-v%C3%B6r%C3%B6s-s%C3%A1rk%C3%A1ny-karmai-k%C3%B6z%C3%B6tt-Szab%C3%B3-csal%C3%A1d.htm
https://hetnap.rs/cikk/A-muvesz-nem-mas-mint-egy-beranya-35663.html
https://www.amhirlap.com/2021/05/az-amerikai-magyar-koalicio-kiadta.html


Interjú: Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat vezetőivel 

A könyvtár felújítása és a digitális történelmi archívum létrehozása egy évvel ezelőtt még csak a tervek között szerepelt, mára pedig 

mindkettő megvalósult. Krizsán Árpád és Dömötör Zsuzsanna lelkesedéssel beszéltek a folytatásról. […] Az 1955-ben létrejött 

Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat jelenleg a New York-i Magyar Házban székel. A nagy könyvgyűjteményen túl 

virtuális programokkal is büszkélkedhetnek…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program 

Eredményeket hozott az elmúlt közel egy évtizedben a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program, amelyben idén Erdélyből tíz, 

Felvidékről hét, Vajdaságból hat, Kárpátaljáról három, Horvátországból és Muravidékről egy-egy, a diaszpórából pedig két diákot 

tudnak támogatni. […] Klenanc Miklós ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja kiemelte: a program segítségével nagyon erős 

szakmai háló épül a magyar ügyvédek között a Kárpát-medencében, amelynek valamennyi együttműködő partner az előnyét látja…” 

Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Hétvégi Magyar Iskolák IV. Országos Oktatási Konferenciája 2021 

A MAOSZ, a Londoni Magyar Nagykövetség és a Londoni Magyar Kulturális Központ immár negyedszer rendezi meg 

konferenciáját. A kétnapos konferenciát 2021. június 5-6-án Londonban, a Nagykövetségen fogják megtartani. […] Lesz szó a 

motivációról, az aktuális ösztöndíjakról, praktikus konzuli tudnivalókról a Brexit utáni ügyintézés és hazaköltözés kapcsán; arról, 

hogy hogyan hatott ránk a vírus, mit tanultunk belőle és hogyan tovább, valamint szeretnénk egy workshopot tartani „Best practice 

– egy dolog, amire büszkék vagyunk” címmel…” Forrás: Maosz.org: teljes cikk >.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://www.bocskairadio.org/amerikai-magyar-konyvtar-es-tortenelmi-tarsulat-eredmenyei-a-new-york-i-diaszpora-sikerei/
http://www.kulhonimagyarok.hu/karpat-medence/karpat-medencei-magyar-ugyvedekbol-epul-szakmai-halozat/
https://maosz.org.uk/hetvegi-magyar-iskolak-iv-orszagos-oktatasi-konferenciaja-2021/

