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Kormányfő: Minden állampolgárról gondoskodunk, függetlenül attól, hol él, hol született 

A szlovákiai nemzetségi kisebbségeknek nem kell attól tartaniuk, hogy nem gondoskodunk róluk, ha a februári választás után nem 

kerül be a kisebbségi politikát képviselő párt a parlamentbe. „Nem hiszem, hogy tragédia lenne, ha valamelyik, a magyar kisebbséget 

képviselő párt nem kerülne be a parlamentbe. A nemzetiségi kisebbséghez tartozókról is ugyanúgy gondoskodni fogunk, mint 

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

Iskolaválasztás: Milyen egyetemet válasszak? 

Nemsokára több mint 37 ezer érettségiző diák hagyja el a szlovákiai középiskolák tantermeit. Ami a továbbtanulási lehetőségeket 

illeti, a kínálat tényleg nagyon széles: Szlovákiában 39 felsőoktatási intézmény működik (20 nyilvános-, 12 magán-, 3 állami- és 4 

külföldi főiskola), amelyek összesen 128 karral rendelkeznek. Az egyetemekre ma már sokkal könnyebb bejutni, mint régen. A 

demográfiai hullámvölgy hatására megfogyatkozott az egyetemi hallgatók száma, ezért a velük szemben támasztott követelmények 

is lecsökkentek. Egyes felsőoktatási intézmények szinte harcolnak a diákokért, elsősorban úgy, hogy jelentősen engednek 

követelményeikből. Az elmúlt tanévben a felvételizők 66%-ka került be a felsőoktatási intézményekbe felvételi nélkül. …” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Közel kétszer annyi magyar alapiskolánk van a Felvidéken, mint amennyi a magyarul tanulók aránya 

Az Oktatási Minisztérium illetékes szervezetének általános iskolai hálózatra vonatkozó legfrissebb adatai szerint huszonhárom fővel 

nőtt a magyar iskolába járó tanulók száma a tavalyi tanévhez képest. Az országos szinten mért 1,6%-os növekedés a magyar 

iskolákra vetítve 468 fős emelkedést kellett volna, hogy hozzon. Magyar nyelvű alapiskolai oktatás 244 intézményben folyik 

Szlovákiában. A legtöbb magyar iskolát ért változás a Zoboralján történt. […] A magyar oktatást nyújtó 244 alapiskola közül 140 

teljes szervezettségű (1-9. évf.), 104 pedig ún. „kisiskola” (1-4. évf.). A magyar iskolai hálózatban megszűnt négy nem teljes 

szervezettségű magyar kisiskola, mégpedig Albáron, Nemeskosútin, Fűrön és Ipolyhídvégen. A Zoboralján is jelentős változások 

történtek. Pográny a teljes szervezettségű magyar iskoláját vesztette el. Szlovák iskolává vált – magyar szempontból megszűnt – 

magyarázza Fodor Attila – az addig kétnyelvű, nem teljes szervezettségű iskola Nyitracsehin…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Egyenjogúságot és egyenrangúságot az önkormányzatoknak 

A Magyar Közösség Pártja pozsonyi székházában tartott sajtótalálkozón Őry Péter először bemutatta a szlovákiai önkormányzati 

finanszírozási rendszert. Szlovákiában a községek adórészesedését egy rendkívül bonyolult matematikai képlet alapján elsősorban 

a településen állandó lakhellyel bíró lakosok száma alapján számítják ki, az alábbi öt szempont figyelembevételével:10 százalékát 

a lakosok száma szerint; 13 százalékát a tengerszint feletti magasság szerint; 32 százalékát a nagyság, azaz a településméret; 40 

százalékát a beiskolázott diákok száma; 5 százalékát a 62 év feletti lakosok száma szerint számítják ki. Ennek következtében a 

kisebb lakószámmal bíró déli települések önkormányzatai sokkal kisebb bevételhez jutnak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az államfő elfogadta Sólymos László lemondását, Érsek Árpád lép a helyére 

Zuzana Čaputová államfő kedden elfogadta Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi miniszter lemondását. A zöldtárca 

vezetésével ideiglenesen Érsek Árpád közlekedési minisztert bízta meg. Minden köztisztviselőnek készen kell állnia felelősséget 

vállalni az elkövetett hibákért, mert e nélkül nem javítható a közélet színvonala. Sólymos úr bizonyította, hogy képes erre, ami 

Szlovákiában sajnos nem jellemző” – jegyezte meg a környezetvédelmi miniszter döntése kapcsán az államfő…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Nyílt napra készülnek a Selye János Egyetemen 

Immár hagyományosan, február 14-én rendezi meg a komáromi Selye János Egyetem a széles nyilvánosság számára nyílt napját. A 

pénteki napon 9 órától minden érdeklődőt várnak, aki akár diákként, tanárként, vagy szülőként érdeklődik. Az érdeklődőket 

programismertetéssel és standtérképpel várják, hogy a nyílt napi kavalkádban megkönnyítsék a barangolást. A névadó Selye János 

életéről és munkásságáról szóló kiállítással és az egyetemen összeismerkedett selyés-párokat ábrázoló fotókkal, továbbá az egész 

folyosót végigkísérő egyetemi életképekkel színesítik meg a Bálint-napi barangolást…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://felvidek.ma/2020/01/kormanyfo-minden-allampolgarrol-gondoskodunk-fuggetlenul-attol-hol-el-hol-szuletett/
https://ma7.sk/oktatas/milyen-egyetemet-valasszak
https://ma7.sk/oktatas/kozel-ketszer-annyi-magyar-alapiskolank-van-a-felvideken-mint-amennyi-a-magyarul-tanulok
https://felvidek.ma/2020/01/ory-peter-egyenjogusagot-es-egyenrangusagot-az-onkormanyzatoknak/
https://felvidek.ma/2020/01/az-allamfo-elfogadta-solymos-laszlo-lemondasat-ersek-arpad-lep-a-helyere/
https://felvidek.ma/2020/01/nyilt-napra-keszulnek-a-selye-janos-egyetemen-2/


Elindult a „Versvándor” felvidéki turnéja 

Tóth Péter Lóránt kunszent-miklósi tanár és „versvándor“ a héten Komáromban kezdte meg a 14 előadásból álló szlovákiai körútját. 

Előadásainak témája Radnóti Miklós költészete és élete, főként annak legutolsó szakasza. Fekete Irén, a SZMPSZ elnöke elismerő 

szavakkal méltatta az egykori pedagógust. Kifejtette, hogy Tóth Péter Lóránt nem kis elszántságról tett tanúbizonyságot, amikor a 

pedagógusi pálya helyett úgy döntött, versvándorként bejárja a magyarlakta területeket a határokon túl is, és Kassától Beregszászig, 

Csíkszeredától Budapestig megidézi a magyar irodalom nagyjait. Tóth Péter Lóránt felvidéki turnéja január 27-től január 31-ig több 

helyszínen valósul meg…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Global Case Study 2019  -  a Selye János Egyetem három doktorandusza is a 300 hallgató között  

A Selye János Egyetem hallgatói már 2011-től aktívan részt vesznek az amerikai Greensboro Egyetem által koordinált nemzetközi 

üzleti esetmegoldási programban, az X - Culture projektbenA Global Case Study Challenge programot az ausztriai Carinthia 

University of Applied Science hirdette meg és koordinálta elsősorban az európaiak számára, amelybe az csaknem 300 hallgató 

kapcsolódott be. A program célja a hallgatók a menedzsment terén szerzett nemzetközi tapasztalatainak gyarapítása volt, erős 

hangsúlyt fektettek a team munka mellet a digitális eszközökkel támogatott közös prezentációra, valamint a kommunikáció, a 

különböző nyelvi, illetve kultúrából fakadó nehézségek, az eltérő időzónák figyelembe vételével a határidőre való teljesítés, illetve 

a prezentációk közös online megvitatása terén is tapasztalatot szereztek…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Petőfi Sándorról szóló könyv jelenik meg 

Nyomtatás előtt áll Oriskó Norbert A természet vadvirága című könyve. A Petőfi Sándorról szóló könyvhöz az előszót Csáky Pál, 

az utószót Duray Miklós írta. A kötet már most megrendelhető. A kötetben a Petőfi Sándorral kapcsolatos, az elmúlt 20 évben 

különböző médiákban megjelent (Ifi magazin, Szabad Újság, Felvidék.ma) cikkeiből válogat, továbbá egy eddig nem publikált 

„informatikai tanulmányt” is közöl, amelyben különböző statisztikai tények is megjelennek (Petőfi-verstérkép, táblázatok, 

grafikonok)…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Fiatal zoboraljai költő verseskötete 

A nyitracsehi kultúrházban gyűlt össze a környék magyar lakossága, hogy megünnepelje, és mondhatni hivatalosan is útjára engedje 

a költői pályán Csámpai Lászlót. A hétvégén zajló rendezvényen Dr. Csámpai Ottó szociológus moderálása mellett, telt ház előtt 

került bemutatásra a szerző első verses kötete, a Kőből szívet készítek. Csámpai László történészként végzett Budapesten, jelenleg 

elsősorban gyerekek tanításával, lovak tartásával foglalkozik. Ugyanakkor már nyolcéves kora óta az irodalom és a versírás a 

szenvedélye. A szerzőnek kiemelten fontos szülőföldje, a magyarság megmaradása és a fiatal tehetségek támogatása…” Forrás: 

Muzsa.sk: teljes cikk > 

19. századi rozsnyói diákokról szóló kiadványt mutatnak be a helyi múzeumban 

Február 4-én, kedden, 16 órától mutatják be a rozsnyói Bányászati Múzeum galériájában Szögi László magyar történész és levéltáros 

publikációját, amely a Püspöki Szeminárium és Bölcsészeti Líceum 1814 és 1852 közötti diákéletének sokrétű elemzésével 

foglalkozik. A kiadvány, melynek teljes címe "A rozsnyói felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1814 – 1852. A Püspöki 

Szeminárium és Bölcsészeti Líceum", a történelmi Magyarország felsőoktatási intézményeinek történetét bemutató sorozat 19. 

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

Díjnyertes film a Felvidéken született Kucsera Ferenc vértanú plébánosról 

Az elmúlt esztendő novemberének utolsó napjaiban rendezték meg Rómában a 2010-ben alapított Mirabile Dictu (Még elmondani 

is csodálatos) filmfesztivált, ahol a Tekintetek című magyar kisjátékfilm kapta az Ezüst Hal díjat, melyet „katolikus oscarként” 

tartanak számon a Vatikánban. A film a Léván született és a Szentendrén 1919-ben meggyilkolt fiatal káplán, Kucsera Ferenc 

életének utolsó napját mutatja be, emléket állítva mártíromságának. Kucsera Ferenc emlékét a Felvidéken, szülővárosában, Léván 

őrzi a Lévai Szent László Kör, a Reviczky Házban a centenárium alkalmából számos megemlékezést rendeztek…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Komoly szakmai elismerésben részesült a komáromi Concordia Vegyeskar 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) KÓTA-díjban részesítette a Concordia Vegyeskart a 

zenekultúra területén végzett kimagasló munkásságának elismeréséért január 26-án Budapesten. Az elismeréseket a magyar kultúra 

napjához kapcsolódva, immár 17. alkalommal ítélték oda az amatőr kórus- és népzenei életben kiemelkedő művészeti és közösségi 

munkát végző személyiségeknek, együtteseknek, összesen 11 kategóriában. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében 

https://ujszo.com/regio/elni-akaras-alazatossag-es-megbocsatas-radnoti-kolteszeteben
https://parameter.sk/global-case-study-2019-selye-janos-egyetem-harom-doktorandusza-300-hallgato-kozott
https://felvidek.ma/2020/01/a-termeszet-vadviraga/
https://muzsa.sk/kultura/kobol-szivet-keszitek
https://parameter.sk/19-szazadi-rozsnyoi-diakokrol-szolo-kiadvanyt-mutatnak-be-helyi-muzeumban
https://felvidek.ma/2020/01/dijnyertes-film-a-felvideken-szuletett-kucsera-ferenc-vertanu-plebanosrol/
https://felvidek.ma/2020/01/az-emlekevek-jegyeben-telt-az-elmult-esztendo-a-levai-szent-laszlo-kor-eleteben/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

a Concordia Vegyeskar hatfős komáromi küldöttsége, Stubendek István alapító karnaggyal együtt, vette át az elismerést kórus 

kategóriában, egyedüli határon túli díjazottként…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Öt év múlva teljesülnek az EU-csatlakozás feltételei Ukrajnában 

Ukrajna öt év múlva teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeit – írja az UNIAN ukrán hírügynökség Olekij Honcsaruk 

ukrán miniszterelnök kijelentésére hivatkozva. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány egy ambiciózus célt tűzött ki maga 

elé, ezért szükséges többek között az EU tagállamaihoz igazítani az ország politikáját, különös tekintettel az európai zöld 

megállapodásra…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Egységes szakképzési rendszer létrehozását tervezik Ukrajnában 

Ukrajnában az idei évre tervezik egy egységes szakképzési rendszer felállítását és korszerűsítését. Erről az NV.ua rádióműsorában 

adott interjúban beszélt Anna Novoszad oktatásügyi miniszter – olvashatjuk a Cnezor.net hírportálon. „Szeretnénk közösen dolgozni 

a régiókkal és az ottani munkaadókkal, hogy azokat a szakképesítési intézményeket fejlesszük, amiben a legnagyobb a hiány…” 

Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Az ukrajnai nyelvi jogok helyzetéről és lehetőségeiről értekeztek Strasbourgban 

A nyelvi jogok helyzete és lehetőségei Ukrajnában címmel szervezett rendezvényt január 28-án Strasbourgban az Európa Tanács 

magyar delegációja – tudatta hivatalos Facebook-oldalán Bocskor Andrea EP-képviselő. A program házigazdája dr. Németh Zsolt 

ET-delegációvezető volt. A képviselőnő közleményében írta, hogy az eseményen „a kárpátaljai magyarok és más ukrajnai nemzeti 

kisebbségek folyamatosan szűkülő jogi helyzetére, az új középiskolai törvény diszkriminatív, jogi kasztokba soroló jellegére, a 

nemzetközi kötelezettségvállalások felrúgására” hívták fel a figyelmet. A rendezvényen Csernicskó István A Kisebbségi és 

Regionális Nyelvek Kartája ukrajnai ország jelentéséről értekezett. Előadásában rámutatott arra, hogy Ukrajna megszegi az általa 

nyelvi téren tett ígéreteket…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Vezető beosztású kárpátaljai magyar középiskolai tanárok zaklatásába kezdett az ukrán rendőrség  

Két vezető beosztású kárpátaljai magyar középiskolai tanárt idézett be kihallgatásra kedden az országos ukrán rendőrparancsnokság 

kijevi főosztályának nyomozó osztálya nem nevesített büntetőügyben. Az érintett két tanárnak az idézést egy-egy nyomozótiszt adta 

át ungvári és munkácsi munkahelyükön. A rendőrségi munkatársak nem tudták megnevezni az idézés indokát…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Sikeres akkreditáció a Rákóczi-főiskolán 

Az Oktatásminőség Biztosításáért Felelős Nemzeti Ügynökség (NAZAVO) akkreditációs határozata kimondja, hogy a II. RF KMF 

számvitel és adóügy szakja megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyek a szak működéséhez és a diplomák kiadásához 

szükségesek. […] hét ukrajnai felsőoktatási intézmény akkreditációs kérelmét véglegesen elutasították, s számos egyetem, illetve 

főiskola csupán ideiglenes jelleggel, egy évre kapott működési engedélyt…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Irodalmi kilátó nevű kulturális programsorozat 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa idén is elindította Irodalmi kilátó nevű kulturális programsorozatát. Ezúttal az egyetlen 

kárpátaljai irodalmi, művészeti és kulturális lapnak, az Együttnek mutatták be legújabb számát. Az év első Irodalmi kilátóját 

hagyományosan a beregszászi magyar konzulátus Gulácsy-kiállítótermében rendezték meg január 29-én. Az eseményt Marcsák 

Gergely költő, zenész tette színesebbé, aki Petőfi Sándortól a Füstbement tervet, Kecskés Bélától a Szerelem című verset, valamint 

Radnóti Miklós Bájolóját adta elő megzenésítve…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Értékes szakkönyvadomány a Nagydobronyi Szakképzési Központnak 

Tarr Zoltán László, a NAK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója, Taskó József, ugyanezen hivatal elnöke és Szegediné Tóth 

Anett kabinetvezető mintegy 220 kötetnyi mezőgazdasági szakirodalommal ajándékozta meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RFKMF) égisze alatt tavaly ősszel megnyílt szakképzési intézményt. A könyvcsomag az agrárium teljes 

https://felvidek.ma/2020/01/komoly-szakmai-elismeresben-reszesult-a-komaromi-concordia-vegyes-kar/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ot-ev-mulva-teljesulnek-az-eu-csatlakozas-feltetelei-ukrajnaban/
https://www.karpatinfo.net/belfold/egyseges-szakkepzesi-rendszer-letrehozasat-tervezik-ukrajnaban-200035363
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukrajnai-nyelvi-jogok-helyzeterol-es-lehetosegeirol-ertekeztek-strasbourgban/
https://karpataljalap.net/2020/01/29/vezeto-beosztasu-karpataljai-magyar-kozepiskolai-tanarok-zaklatasaba-kezdett-az-ukran
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sikeres-akkreditacio-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/irodalmi-kilato-egyutt/
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vertikumát felöleli, egyebek mellett gépészettel, erdészettel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozó kiadványokat 

tartalmaz…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Összefoglaló a kárpátaljai Hálózat munkájáról 

A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja a harmadik munkaévét zárta sikeresen. Az ottani Hálózat szakemberei is – mint az egész 

Kárpát-medencében – a nevelés, a fiatalok megszólítása területén érték el a legjobb eredményeket. Rendezvényeikkel pedig 

hagyományt teremtettek, amelyeken minden korosztály megtalálhatta a kedvéhez és a szellemi gyarapodásához illőt. A 

pedagógusképzések sorából kiemelkedik a Népzene-pedagógusképzés és a Néptánc-pedagógus-továbbképzés. Az előbbi egy űrt 

tölt be, mivel Kárpátalján nincs népzenészképzés, de a hálózat segítségével 8 alkalmas módszertani és gyakorlati oktatáson vettek 

részt a Kárpátalján tanító népzenészek, zenetanárok…” Forrás: Ujszo.com:  teljes cikk > 

Gyógypedagógiai fejlesztés a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) koragyermekkori gyógypedagógiai fejlesztő program beindítását tervezi 

Beregszászban. Január 22-24. között szeretetszolgálatunkhoz Nyíregyházáról érkeztek előadók a „Health4all! – Segítség 

mindenkinek!” című projekt keretében, akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

és fogyatékossággal élők gondozása terén…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

  

A zentai Történelmi Levéltár igazgatója örömmel fogadta az MNT társalapítói jogának a megőrzését 

A Szerbiai Képviselőház néhány nappal ezelőtt elfogadta az új levéltári törvényt, s alkalmazásának megkezdése után a korábbiakhoz 

képest az egyik legmeghatározóbb változás az lesz, hogy közlevéltár alapítója kizárólag a köztársaság lehet, kivéve a tartományi, a 

belgrádi és az újvidéki közlevéltárakat, amelyeknek Vajdaság Autonóm Tartomány, illetve Belgrád és Újvidék városok maradnak 

az alapítói. Ez alól a rendelkezés alól mindemellett a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak az alapítójoga is kivételt képez. A 

szabályozás, hogy közlevéltárakat nemzeti tanácsok is alapíthatnak, a Vajdasági Magyar Szövetség módosító indítványa nyomán 

vált az említett törvény részévé…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Megépült az újvidéki Tudományos-Technológiai Park 

A jelenlegi kormány mandátumának kezdetekor egyetlen tudományos-technológiai park sem létezett az egész országban, a 

mandátumának végére pedig négy is működni fog Újvidéken, Belgrádban, Nišben és Čačakon – mondta Újvidéken, a Műszaki 

Tudományok Kara keretében működő Tudományos-Technológiai Parkja átadása során Ana Brnabić szerb kormányfő. Az újvidéki 

létesítmény tízezer négyzetméteren terül el. Az építkezés befejeződött, ami a projektum első fázisának a megvalósulása…” Forrás: 

Magyarszo.rs:  teljes cikk >  

Tudással a munkahelyért és Bánát okos fejlődéséért elnevezésű projekt  

A verseci Nikola Tesla Iskolaközpont diákjai és tanárai sikeresen végrehajtották Tudással a munkahelyért és Bánát okos fejlődéséért 

elnevezésű projekt első részét, amelyet a Temesvári Politechnikai Egyetemmel közösen szervez, a Románia és Szerbia közötti 

határokon átnyúló együttműködés keretében. Az elmúlt időszakban négy műhelymunkát tartottak Temesváron, ahol a verseci iskola 

tanárai új ismereteket szerezhettek, valamint megismerkedtek a szaktantárgyak területén alkalmazott modern technológiákkal: a 

CNC-gépek alkalmazásával és működtetésével, az információtechnológiákkal, illetve a 3D-s modellezéssel és nyomtatással. A 

professzorok mellett a műhelymunkákon a romániai műszaki iskolák tanárai és oktatói is részt vettek…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulóinak sikere  

Egy országos szintű pályázat legjobb öt csapata közé jutott a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium három tanulója, akik egy 

telefonos társkereső applikációval nyerték el a zsűri elismerését. A pályázatra 19 pályamunka érkezett, melyből ötöt választott ki a 

zsűri, köztük a Bolyai Gimnázium matematika szaka IV. osztályos diákjainak a munkáját…” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk >  
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Az óvodapedagógus-egyesület képzése Kishegyesen 

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete a hétvégén egynapos továbbképzést tartott Kishegyesen, a Kátai-

vendégházban. A képzésnek két előadója volt: Juhász Valéria, a szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Kar alkalmazott nyelvészeti 

tanszékének tanszékvezetője és Radics Márta, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus Képző Intézetének 

gyógypedagógusa és logopédusa. A mostani tanulmányi hétvége az óvodapedagógusok kérésére jött létre, számolt be lapunknak dr. 

Szőke Anna, az egyesület elnöke…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Az Aranyplakett díj átvétele után Pataki Andrással beszélgettünk 

A magyar kultúra napjának vajdasági központi ünnepségén Pataki András Jászai Mari-díjas rendező, a győri Forrás Színház, a 

Soproni Petőfi Színház és a Pro Kultúra Nonprofit Kft. igazgatója vehette át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Arany 

plakett díját. A direktor úr több mint húsz éve, 1997 óta járja a Vajdaságot…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Szent Száva-díjjal tüntették ki dr. Pósa Attilát 

Szent Száva-díjjal tüntették ki a napokban Belgrádban dr. Pósa Attilát, a topolyai Mezőgazdasági Iskola szaktanárát. A hivatalos 

indoklás szerint a kitüntetett 2019-ben jelentősen hozzájárult a szerbiai oktatás és nevelés fejlesztéséhez. Pósa elmondta, hogy 

egyetért a Belgrádi Közgazdasági Kar egyik professzorának kijelentésével, miszerint az oktatásban a bérezést meg kellene fordítani 

olyan szempontból, hogy nem az egyetemi tanároknak kellene a legmagasabb bért adni, hanem azoknak, akik a legkisebbeket 

indítják el a tudomány rögös útjain… ” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Felsőoktatásban résztvevő hallgatók is pályázhatnak idén a KMTA mentorprogramjára 

Bemutatta támogatói programját a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak 

Szabadkán. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány az elmúlt időszakban a vajdasági középiskolákban mutatkozott be, ez 

alkalommal pedig az egyetemi és főiskolai hallgatóknak mutatta be támogatói programját… ” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Sziveri Jánosra emlékeznek Temerinben   

A harminc évvel ezelőtt elhunyt Sziveri János költőre, az Új Symposion egykori főszerkesztőjére emlékeznek olvasói, barátai és 

tisztelői a temerini tájház emléktáblájánál szombaton, 2020. február 1-jén délután két órakor. Beszédet mond Losoncz Alpár 

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

 

Díj a közösségi kultúráért 

Kelemen László, az Alsóőri UMIZ Média és Információs Központ vezetője kapta meg a szombathelyi dr. Kiss Gyula Baráti Kör 

„Közösségi Kultúráért“ díját, amelyet a hétvégén vehetett át Celldömölkön, a kemenesaljai Művelődési Központban és 

Könyvtárban. A díjat azok kapják, akik eredményes tevékenységet folytatnak a közművelődésben és a civil életben, főleg a 

könyvtári munka és kutatás terén. A rendezvényen egyben megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról is…” Forrás: 

Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

 

Még közel 10 évig nem lesz aknamentes Horvátország 

Horvátországban jelenleg mintegy 400 négyzetkilométernyi „aknagyanús” terület van, melynek a megtisztítása döcögősen halad. 

Az előrejelzések szerint akár 10 évet is várnunk kell, míg teljesen aknamentes lesz az ország. A dolog elhúzódásának hátterében 

minden bizonnyal a tűzszerész lobbi áll, írja a Večernji list napilap, mely kitér arra is, hogy időközben túl nagy üzlet lett az 

aknamentesítés ahhoz, hogy lemondjanak róla. Jelenleg Horvátországban 43 cég foglalkozik aknamentesítéssel, melyek összesen 

közel 10 millió eurós profitot termeltek a tavalyi évben…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

A kultúra ünnepe Laskón, Vukováron és Zágrábban 

A laskói Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület minden évben megünnepli a magyar kultúra napját. A jeles nap kiváló alkalom 

arra is, hogy átadják az Ács Zsigmond-emlékdíjat azoknak a kórus- és tánccsoport-tagoknak, akik odaadó munkájukkal nagyban 

hozzájárultak a magyar kultúra és hagyományok ápolásához…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

A holokauszt áldozataira emlékeztek 

Az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel, ennek emlékére az ENSZ Közgyűlése január 27-ét a holokauszt 

áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ennek alkalmából az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Zsidó 

Közösséggel és az Egészségügyi Szakközépiskolával karöltve szervezett eseményen, január 26-án az eszéki Zsidó Közösségben a 

holokauszt horvátországi horvát és magyar áldozataira emlékezett…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

Pozitív lépések várhatók a határ mindkét oldalán  

A Magyarországon élő szlovénokat, illetve a Szlovéniában élő magyarokat érintő intézkedésekről egyeztetett Ljubljanában a múlt 

héten Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, akit tárgyalására elkísért 

Kissné Köles Erika, a Magyar Országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója. Soltész Miklóst elsőként Robert Peskar, a szlovén 

Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal műemlékvédelemért felelős igazgatója fogadta, akivel megállapodtak abban, hogy a szlovén, 

illetve a magyar örökségvédelmi szakemberek megkezdik a lendvai Szent Katalin-plébániatemplom felújítását, illetve az 

apátistvánfalvi Harding Szent István-templom felújítását. Mindkét templom jelentős szerepet játszik a muravidéki magyar, illetve a 

rábavidéki szlovén közösség vallási és kulturális életében…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Minisztérium: Jár a magyar fordító  

A magyar és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselők és Rudi Medved közigazgatási miniszter január 15-i találkozóján Horváth 

Ferenc képviselő írásbeli választ kért abban a kérdésben, hogy a közös községi igazgatóságok alkalmazhatnak-e magyar fordítót. A 

minisztériumi válasz alapján ez egyértelműen lehetséges a jelenlegi szabályozás alapján is, a munkahelyi besorolást pedig az 

elöljáró, ebben az esetben az illetékes polgármester teheti meg a közigazgatásra érvényes kollektív szerződés alapján. A 

minisztérium hozzáteszi, a kétnyelvű községek (olasz és magyar) 2020-ban 1,82 millió eurós kerettel rendelkeznek a kétnyelvűség 

biztosítására, és ebből az összegből kell megoldaniuk a fordításokat is…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

A Himnusz születését, a kultúra napját ünnepelték  

Vasárnap tartotta a kapcai József Attila ME hagyományos kultúra napi ünnepét, melyre a helyi magyar közélet szereplői mellett a 

szomszédos magyarországi, a kapcaiakkal évek óta jó kapcsolatot ápoló települések vezetőit és csoportjait is meghívták. A 

Himnusznak hegedűkísérettel (ifj. Horváth Károly), történő közös eléneklésével, majd az egyesület névadójának, József Attilának 

az „Ime, hát megleltem hazámat” című versével induló műsor folytatásaként előbb Földes Gyula lendvai főkonzul beszéde 

következett…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Art Circle című kortárs képzőművészeti kiállítás Lendván 

A ljubljanai magyar kulturális központban, a Balassi Intézetben január 22-én megnyílt az Art Circle című kortárs képzőművészeti 

kiállítás, amelyen az ArtoEmbassy – művészeti nagykövetségek kezdeményezésben résztvevő magyar és szlovén művészek 

mutatkoznak be…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Felelősséget vállalt a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséért a kormány  

Ludovic Orban miniszterelnök parlamenti beszédében kifejtette: a demokrácia érvényesüléséért teszi kockára mandátumát, a 

kétfordulós rendszerrel ugyanis lehetőséget akarnak teremteni, hogy a polgármestereket a leadott voksok több mint felével válasszák 

meg. Politikai elemzők szerint a november óta kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) valójában a jelenleg népszerűségi 

hullámvölgyben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) meggyengítése érdekében próbálja módosítani a voksolás előtt alig néhány 
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hónappal a választási törvényt. Az egyfordulós polgármester-választás ugyanis a tisztségben lévő elöljárók újraválasztásának 

kedvez, márpedig országszerte a PSD-nek van a legtöbb polgármestere…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Orban-kormány ellen 

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be csütörtökön a kormány ellen a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ), amiért a kormány szerdán felelősségvállalást jelentett be a kétfordulós polgármester-választás 

bevezetésére. […]  Az RMDSZ meg fogja szavazni az indítványt […] A választási törvényt kevesebb, mint hat hónappal a 

választások előtt megváltoztatni, szembemegy az alkotmánybíróság döntésével és a Velencei Bizottság ajánlásával, emiatt az 

RMDSZ meg fogja szavazni a bizalmatlansági indítványt”…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Új hivatalt létesítenek az 1989-es forradalom bűntetteinek kivizsgálására 

Az 1989-es forradalom bűntetteit kivizsgáló igazgatóságot létesít a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek 

Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER). A kormány keddi ülésén született döntés nyomán az IICCMER átveszi a felszámolt, a Ion 

Iliescu egykori államfő nevével fémjelzett 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetének vagyonát és archívumát, és külön 

igazgatóságot hoz létre, amely az 1989 decemberében „elkövetett bűntettek és visszaélések tudományos vizsgálatával és 

leleplezésével" foglalkozik majd…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az építész kamara szeretné, hogy Verespatak kerüljön fel a világörökségi listára 

Az építész kamara szorgalmazza, hogy Verespatak kerüljön fel az UNESCO világörökségi listájára - közölte kedden a szakmai 

szervezet. A kamara azért tette közzé most ezt az állásfoglalást, mert pár nap múlva lejár az a határidő, amíg Románia újjáéleszthetné 

a 2018-ban félbemaradt eljárást, amelynek nyomán az UNESCO a világörökség részévé nyilváníthatná Verespatakot és környékét. 

Akkor Románia azért lépett vissza az eljárásból és a verespataki dosszié tárgyalásának halasztását kérte, mert tartott attól, hogy 

Bukarest elveszítheti azt a pert, amelyet a Gold Corporation kanadai vállalat indított Románia ellen. A kanadaiak 4 milliárd dollár 

kártérítést követelnek a román államtól, mert a hatóságok mintegy tizenöt éven át halogatták az engedély megadását az ott rejlő 

arany és ezüst kitermelésére…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Bánhatja, hogy perelt a Kolozsvári Magyar Napokat befeketítő újságíró 

Megerősítette az alapfokú ítéletet, és jogerősen elutasította a kolozsvári ítélőtábla a Kolozsvári Magyar Napokról tendenciózus 

tudósítást készítő újságírónő 100 ezer eurós kártérítési követelését a Román Televízióval (TVR) szemben. Amellett, hogy nem kapja 

meg a kért összeget, Diana Apahideannak ki kell fizetnie a 7100 lejes perköltséget is. Mint korábban írtuk, Diana Apahidean a TVR 

kolozsvári regionális stúdiójának külsős munkatársaként 2015-ben augusztusában készített uszító tudósítást a Kolozsvári Magyar 

Napok keretében fellépő Beatrice koncertjéről. Ebben azt sugallta, hogy irredenta rendezvénysorozat zajlik kincses városban, és 

úgy értelmezte, hogy az együttes XX. század című dala kedvező fényben tüntette fel Sztálint, Hitlert és az Iszlám Államot…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Bizonytalan a két Srí Lanka-i pékmester sorsa: falugyűlést tartanak „migráns-ügyben” Gyergyóditróban 

Falugyűlés összehívását ígérte szombatra a polgármester a szerdai tanácsülésén azoknak a gyergyóditróiaknak, akik fellázadtak két 

külföldi vendégmunkás jelenléte miatt. A kultúrház mellett többen csatlakoztak a tömeghez, így összesen mintegy 150-200 ember 

gyűlt össze tiltakozni a "migránsok" jelenléte ellen. Az érintett pékség tulajdonosa a Maszolnak elmondta, hogy tíz éve működik a 

péksége, ezalatt megfordultak náluk többek között magyarországi, svájci pékmesterek is, de soha senkinek nem jutott eszébe 

migránsveszélyt kiáltani. Hangsúlyozta, hogy egyszerűen nem lehet szakképzett munkaerőt kapni a környéken. A két Srí Lanka-i – 

amúgy katolikus vallású – férfi értesüléseink szerint még bejár dolgozni a pékségbe. Ám mivel a jelenlétük ellen tiltakozó ditróiak 

a tettlegességtől való fenyegetéstől sem riadtak vissza, munkaadójuk jobban látta Gyergyószárhegyen bérelni nekik lakást…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Az iskolai erőszak fogalmával bővítené a pedagógusok képzését a MIÉRT 

Önkormányzati és parlamenti választásra készül a Magyar Ifjúsági Értekezlet, és a tanárok számára kötelezővé tenné az iskolai 

bullying felismerését, megelőzését és kezelését. […]Azt szeretnék elérni, hogy az iskolai erőszakkal kapcsolatos témakör kerüljön 

be a pedagógiai képzésbe, legyen hangsúlyosabb és legyen tétele a tanárok véglegesítő vizsgájának az iskolai erőszak felismerése, 

módozatainak ismerete és kezelési módja…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Kötelezővé tenné az RMDSZ a nyelvi sokszínűség megjelenítését az iskolákban 

Olyan törvénytervezetet dolgozott ki az RMDSZ, mely szerint a vegyes tannyelvű iskolák vezetőségi összetételének kötelező módon 

tükröznie kell az adott település etnikai arányát, a diákok anyanyelvének a belső feliratokon is meg kell jelennie, ugyanakkor 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121525-felel-sseget-vallalt-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezeteseert-a-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121575-frissitve-benyujtottak-a-bizalmatlansagi-inditvanyt-az-orban-kormany-ellen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121539-hegedus-csilla-az-rmdsz-tamogatja-a-bizalmatlansagi-inditvanyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121521-uj-hivatalt-letesitenek-az-1989-es-forradalom-b-ntetteinek-kivizsgalasara
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121495-az-epitesz-kamara-szeretne-hogy-verespatak-keruljon-fel-a-vilagoroksegi-listara
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121523-banhatja-hogy-perelt-a-kolozsvari-magyar-napokat-befeketit-ujsagiro
https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabb-forrong-gyergyoditro-nem-kernek-a-ket-vendegmunkasbol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28235&az_iskolai_eroszak_fogalmaval_bovitene_a_pedagogusok_kepzeset_a_miert
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szabályoznák a szórványban működő kisebbségi osztályok hovatartozását is. Az oktatásügyi szakbizottság pozitív elbírálása után a 

szövetség a kedvező pillanatot várja, hogy a plénum napirendjére tűzze…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Látványos kísérletekkel a reál tantárgyak népszerűsítéséért 

A természettudományok iránt érdeklődő tehetséges diákoknak és tanáraiknak, civil szervezeteknek, csoportoknak meghirdetett 

nyertes pályázatok eredményéről és hatásáról számoltak be a Marosszéki Közösségi Alapítvány által szervezett január 20-i 

rendezvényen. A Maros megyére érvényes program keretében 2019-ben 33 pályázatból 17 projektet tudtak finanszírozni 125.000 

lej értékben. Amint Gál Sándor, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, 2019-ben a harmadik alkalommal hirdették meg a 

Ştiinţescu Maros 3.0 programot…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A felső tagozatra is kiterjesztenék a Step by Step oktatási módszert Háromszéken 

Sepsiszentgyörgyön a szülők egy csoportja megpróbálja újraéleszteni a „step típusú” oktatási formát az általános iskola felső 

tagozatán. Abban bíznak, hogy a jelenleg elemiben step by step alternatív módszerrel tanuló gyerekeik az V.-VIII. osztályban is 

folytathatják a diákok szükségleteire alapozó, „lépésről- lépésre” módszerrel való tanulást. Egyelőre úgy tűnik, a következő tanévtől 

erre nem lesz lehetőség, ám nem adják fel a reményt, próbálják megszerezni az oktatási minisztérium támogatását…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Újabb három író utasította vissza a Térey-ösztöndíjat, köztük az első erdélyi is 

Újabb három szerző jelentette be, hogy nem veszik át az elmúlt napokban sok vitát generáló, Térey Jánosról elnevezett ösztöndíjat. 

Keresztesi József, az erdélyi Szőcs Petra és Zoltán Gábor szerdán tájékoztatták döntésükről a Litera portált. Korábban mi is 

cikkeztünk a díjról, amelyet 35 és 65 év közötti, magyar nyelven alkotó szerzők kapnak abból a célból, hogy nyugodtabb alkotói 

körülményeket biztosítson számukra a PIM…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép, interjú: Megyasszai Bíró Attila szórványlelkész Resicabányán 

Resicabánya magyar református lelkipásztora, Megyasszai Bíró Attila Erdély legjobban elszórványosodott megyéjében folytat 

szélmalomharcot a megmaradásért. Magyar óvodát hozott létre, és mindent megpróbált, ami lelket önthet az egyre jobban 

elrománosodó magyar közösségbe. A vele készült beszélgetés az erdélyi magyar szórványsors lehangoló keresztmetszete. […]A 

2011-es népszámlás eredményeit nem tekinteném mérvadónak. Rengeteg a vegyes házasság, és sok esetben a magyar felet is 

románnak írták be. Mi sem tudjuk pontosan, hogy a városban, illetve a megyében hány magyar református él. Összesítésünk szerint 

a megyében mintegy háromezer magyar él, ennek fele Resicabányán. A fogyás mértékében nem kételkedem, mert a 

gyülekezetünkben évi huszonvalahány temetésre egy-egy keresztelő jut…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Kilakoltatja a magyar könyvesboltot a váradi palotában létesítendő Magyar Házból az RMDSZ alapítványa 

Költöznie kell a nagyváradi Sonnenfeld-palotában létesítendő Magyar Házból egy magyar könyvesboltnak. Miközben a tulajdonos 

szerint korábban az RMDSZ-közeli Iskola Alapítvány ígéretet tett arra, hogy maradhatnak, Nagy Zoltán Levente alapítványi 

igazgató úgy véli, „jó és kompromisszumos megoldások” születtek a volt és leendő bérlőket illetően. …” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

 

Koncertek, táncházak, népzenei előadások az USA Nyugati-parti magyar közösségei számára 

2020. január 10- 20. között Kaliforniában turnézott a magyarországi Zagyva Banda, a népzenét és néptáncot kedvelő nyugati parti 

közönség nagy örömére. A Zagyva Banda a hazai fiatal muzsikusgeneráció meghatározó zenekara, mely 2002-ben alakult Turán. 

Tagjai elkötelezett művelői a magyar népzenének. A hagyományos vonószenekari felállás – hegedű, brácsa, nagybőgő – mellett 

gyakran szólaltatnak meg más tradicionális hangszereket is, például cimbalmot, klarinétot, különböző pásztorfurulyákat, kobozt, 

ütőgardont, dudát, harmonikát és dobot…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Előadás-sorozat a kétnyelvűségről Tel Avivban 

Februárban a kétnyelvűség lesz a téma az Izraelben élő magyar szülőknek szervezett előadásokon, amelyeket Bilgory-Fazakas 

Orsolya tart. Orsolya az izraeli Bar Ilan Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékének PhD hallgatója és a kétnyelvűség a kutatási 

területe…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kotelezove-tenne-az-rmdsz-a-nyelvi-sokszinuseg-megjeleniteset-az-iskolakban
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ujabb-sikeres-palyazati-ciklust-zartak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121530-a-fels-tagozatra-is-kiterjesztenek-a-step-by-step-oktatasi-modszert-haromszeken
http://multikult.transindex.ro/?hir=11391&ujabb_harom_iro_utasitotta_vissza_a_tereyosztondijat_koztuk_az_elso_erdelyi_is
https://erdelyinaplo.ro/extra/megyasszai-biro-attila-szorvanylelkesz-magyar-vegvari-vitez-resicabanyan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koltoznie-kell-a-magyar-hazbol-a-magyar-konyvesboltnak
https://korosiprogram.hu/hirek/kaliforniaban-jartzagyva-banda
https://korosiprogram.hu/hirek/eloadas-sorozatketnyelvusegrol-avivban


Negyven éves a müncheni Regös Magyar Néptáncegyüttes 

2020-ban a müncheni Regös Magyar Néptáncegyüttes betölti 40. életévét! A kerek évforduló örömét másokkal is szeretnék 

megosztani, ezért novemberre különleges születésnapi ünnepséget szerveznek, amelynek az előkészületei már javában zajlanak. A 

jubileumi rendezvény nyitóeseménye a Regös negyven éves történetét felölelő reprezentatív képes album bemutatója lesz…” Forrás: 

Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Megemlékezés a Magyarországról elűzött németekről 

2020. január 22-én 18 órakor megemlékezést tartottak Münchenben a Magyarországról elűzött németekről, a Katolikus Alapítványi 

Főiskola templomában. Az esemény szervezői Magyarország Müncheni Főkonzulátusa és a Keleti Németek Háza (Haus des 

Deutschen Ostens) voltak. Magyar és német részről is magas rangú tisztviselők érkeztek, és köszöntötték az egybegyűlteket…” 

Forrás: Kulhonimagyarok.hu:  teljes cikk > 

Az Egyesült Magyar Egyletek Választói Közgyűlése 

Bevezetőben szó esik az Egyesült Magyar Egyletek működéséről. Fő célkitűzése a clevelandi és környéki magyar szervezetek 

egységbe való állítása. Az összmagyarságot érintő közösségi ügyekben megfelelő képviselet nyújtása, illetve a magyar kultúra 

ápolása, továbbfejlesztése és terjesztése. Az Egyesült Magyar Egyletek (rövidített nevén EME) 14 szervezetet és 8 egyházat foglal 

magába…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://korosiprogram.hu/hirek/induljubileumi
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok/megemlekezes-a-magyarorszagrol-eluzott-nemetekrol/
https://korosiprogram.hu/hirek/egyesult-magyar-egyletek-valasztoi-kozgyulese

