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Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke és Jankovics Róbert, a HMDK első embere kedden Zágrábban
találkozott. A találkozón a horvátországi magyarság helyzetével összefüggő aktuális kérdésekről tárgyaltak…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk >

A vukovári magyarok éves közgyűlése
Február utolsó hetében tartotta meg évi közgyűlését a Vukovári Magyarok Egyesülete. A tanácskozáson szó volt az elmúlt évről, az
aktualitásokról, valamint a jövőbeli tervekről is. Tizenkét évvel ezelőtt, 2008-ban alakult meg a Vukovári Magyarok Egyesülete,
melynek tagjai aktívan részt vesznek a város és a megye kulturális életében…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Közgyűlései beszámolók
A hétvégén tartottak közgyűlést a kiskőszegi HMDK-alapszervezetben és a nagybodolyai önkéntes tűzoltó-egyesületben is…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Ez a feltétele a kormány szerint a gyermekpénz augusztus előtti megduplázásának
Az állami költségvetésben van pénz a nyugdíjak 40 százalékkal való emelésére szeptember elsejétől, azonban nincs keret a
gyermeknevelési pótlék megduplázására, ezért a kormány meg fogja támadni az alkotmánybíróságon a pótlék emelését augusztus
elsejéig elhalasztó sürgősségi kormányrendelet elutasítását. Ezt Ludovic Orban ügyvivő kormányfő nyilatkozta csütörtök este. Arra
reagált, hogy a gyermekpénz emelésének elhalasztásáról szóló sürgősségi rendeletet a szenátus már leszavazta. A jogszabály
hamarosan a képviselőház elé kerül, és ha a képviselők is elutasítják, akkor a kormány kénytelen lesz jóval augusztus előtt
megduplázni a pótlékot…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Országos erdősítési kampány indult Romániában
Erdősítési kampányt indított pénteken a környezetvédelmi minisztérium, aminek keretében idén 53 millió facsemetét ültetnek, 2
500 új erdőt hoznak létre és 7 000 létező fiatal erdőt egészítenek ki szerte az országban. Az Országnyi erdő elnevezésű projekt
keretében Klaus Johannis államfő Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnökkel és Florin Cîțu miniszterelnök-jelölttel közösen ültette
el az első tölgyfacsemetét a Dâmbovița megyei Uliești-en, annak a Bukaresttől a Kárpátok hegyláncolatáig terjedő – a középkori
török betörések idején a helyieknek menedékül szolgáló – Codrii Vlasiei erdőségnek a helyén, amelynek fennmaradt szigetei mára
35 ezer hektárra zsugorodtak. Az erdészek szakszervezete szerint 2017-től mostanig a fatolvajok 90-szer támadták meg a szolgálatot
teljesítő erdészeket, akik 40 esetben kórházi kezelésre szorultak. Az utóbbi években több száz erdész szembesült halálos
fenyegetéssel, hatan pedig életükkel fizettek, amikor illegális szállítmányokat próbáltak megállítani. A Greenpeace romániai
szervezete szerint évente 20 millió köbméter fa tűnik el erdeinkből, ami több a törvényesen kitermelhető 18 millió köbméternél…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Betiltják a tömegrendezvényeket Romániában
Betiltották a román hatóságok az ezer főnél nagyobb, szabad- és beltéri tömegrendezvényeket a vírus terjedésének megfékezése
érdekében. A rendelkezés miatt nem rendezik meg a székely szabadság napját sem…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Dan Tanasă szerint Klaus Johannis nem vonja vissza Kelemen Hunor állami kitüntetését
„Klaus Johannis egyetért Kelemen Hunornak a román nemzeti ünneppel kapcsolatos »felháborító« kijelentéseivel” – ezzel az
„exkluzív” bevezetővel közölt cikket a Cotidianul a hírhedten magyarellenes blogger, Dan Tanasă honlapján megjelent írásra
alapozva, azt állítva: az államfő nem vonja vissza az RMDSZ elnökétől a Románia Csillaga-kitüntetést. A Cotidianul emlékeztet,
hogy Kelemen Hunor 2017-ben, a „nagy egyesülés” centenáriuma előtti évben azt nyilatkozta a Szabadság című napilapban, hogy

a magyarságnak nincs mit ünnepelnie december elsején Románia nemzeti ünnepén, és a kölcsönös tisztelet jegyében ezt a
románoknak el kellene fogadniuk…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Diszkriminálja a magyar diákokat a vizsganaptár: jövőre változás történhet
Januárban írt beadványukban a Hargita megyei tanács képviselői az oktatási minisztériumnak kifejtették: mind a kisérettségi, mind
pedig az érettségi naptár jelenlegi formája diszkriminálja a magyar diákokat, mert míg ők magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak,
román anyanyelvű társaik pihenőnapot kapnak, és több idejük van a következő vizsgára készülni. Válaszában a szaktárca közölte,
javaslataikat megvizsgálják és figyelembe veszik a 2021-es vizsganaptár kidolgozásánál…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Adyról és a poggyász-létről értekeztek Nagyváradon
Budapest után Nagyváradon mutatták be először a „Valaki útravált…” – az úton lévő és kiútkereső Ady Endre című díszalbumot,
amely Ady Endre halálának centenáriumi éve záróakkordjaként idén januárjában jelent meg. Érdeklődőkkel telt meg a Szigligeti
Stúdió Fehér-terme szombaton délután, Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat főszerkesztője a Törzsasztal plusz
rendezvénysorozat meghívottját, Dr. Boka László irodalomtörténészt, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos
igazgatóját, a díszalbum szerkesztőjét és ötletgazdáját kérdezte a kötetről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Időutazó: Így sztrájkoltak a diákok 1990 márciusában a romániai magyar oktatásért
A romániai magyarok imagináriusában március egy kontrasztos hónap: szinte egybeesik a szabadságharc és az 1990-es etnikai
konfliktusok évfordulója. Marosvásárhely fekete márciusát számos mozzanat előzte meg, szolidaritási akciók, amelyek tovább
árnyalhatják a korszak képét, noha nem váltak annyira erős referenciaponttá az emlékezetben. Cikkünkben korabeli videókkal és
Feleki Károly kolozsvári fotóival elevenítjük fel a rendszerváltó év magyar diákjainak világát, civil kurázsiját és tüntetéskultúráját.
A cikk a Maszol és az Erdélyi Audiovizuális Archívum Időutazó című közös sorozatának része. Az Erdélyi Audiovizuális Archívum
célja az erdélyi és Erdélyhez kapcsolódó audiovizuális örökség megőrzése, az archív felvételek, amatőr fotók és filmek szakszerű
gondozása. […] Az 1990. január 6. – március 15. közötti időszakot Fodor János történész a párbeszéd időszakának nevezi, amelynek
egyik központi témája az anyanyelvű oktatás ügye volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Szülőföldön magyarul: külön támogatják a jól tanuló és jó sportteljesítményt nyújtó diákokat
Meghirdette a Szülőföldön magyarul külhoni támogatási program 2020-as kiírását csütörtökön Temesváron Potápi Árpád János, a
magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban
tartott sajtótájékoztatón bejelentette: idén külön programot hirdettek a jól tanuló és mellette jó sportteljesítményt nyújtó külhoni
magyar diákoknak. Értékes jutalmakat fognak közöttük kiosztani. Mint fogalmazott: az a cél, hogy ezeket a fiatalokat példaképként
állítsák a többiek elé. […] Bejelentette, hogy a 2015 óta támogatott határon túli szakképzési intézményeket a következő években
megpróbálják bevonni a Paks 2 programba. Ezáltal próbálja Magyarország teljesíteni azt a vállalását, hogy 40 százalékban saját
erőből építi meg a paksi atomerőmű új reaktorait…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Ismertető: 19. és 20. századi sajtótermékek, könyvkülönlegességek lapozhatók a Digitékában
A nagyközönség számára is elérhető a 19. század második felében és a 20. században megjelent erdélyi újságokat, folyóiratokat
tartalmazó, ingyenes Digitéka adatbázis. A digitális tudománytár anyagának összegyűjtéséről, a honlap tartalmáról és bővítéséről
Ferenczi Szilárd kolozsvári történész, a munkálatok irányítója beszélt a Krónikának. Mintegy 750 ezer oldalon böngészhető az
erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka, amelynek célja hozzáférhetővé tenni a nagyközönség számára is a 19. és 20. századi
erdélyi magyar sajtótermékeket és könyvkülönlegességeket. […] Ferenczi Szilárd elmondta, az a cél, hogy a tudástárban
megtalálhatóak legyenek a székelyföldi sajtótermékek éppúgy, mint a Kolozsváron vagy a Partiumban megjelentek…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Konferencián ünnepelték a székelyudvarhelyi nők a nőket
Megindító történetek, tabuk és fontos témák, közhelyek nélkül: minderről is szólt az Inspiráló nők nevű rendezvénysorozat
Székelyudvarhelyen. Az események négy helyszínen is zajlottak, a programokon közel ötszázan vettek részt. Először látogatott
Székelyudvarhelyre Jakupcsek Gabriella magyarországi újságíró, műsorvezető: szombaton egymás után két helyszínen is előadást
tartott. Előbb a Stúdió Moziban Kovács Orsolya stílustanácsadó és Kósa Erika, a Kósa Erika Akadémia alapítójának társaságában
a női szerepekről volt szó, a női térhódításról, és egyebek mellett arról is, hogy nemcsak a nőkkel szemben óriásiak az elvárások és
kettős a mérce, hiszen napjaink férfiúinak „sem könnyű”…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Szatmári meséskönyvet kaptak a szatmárnémeti elsősök
Közel 300 magyar tagozatos elsős gyermeket ajándékozott meg a Szatmárnémeti RMDSZ Nőszervezete egy igazi szatmári
meséskönyvvel, hogy megszerettessék velük az olvasást, de ennyivel az ajándékozás még nem ért véget. 10 szatmárnémeti
tanintézmény 11 magyar tagozatú első osztályosának, közel 300 kisdiáknak kedveskedett a Szatmárnémeti RMDSZ Nőszervezete
egy-egy meséskönyvvel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Bukarestben mutatják be Borbély Ernő könyvének román nyelvű kiadását
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében Bukarestben is bemutatják Borbély Ernő Az enyedi politikai főiskola. Politikai
foglyok a ’80-as évek Romániájában című könyv román nyelvű kiadását. Az eseménynek a bukaresti Verona Könyvesbolt
(Cărturești Verona, Pictor Arthur Verona utca 13-15. szám) ad otthont. A rendezvény március 10-én (kedden) 19 órakor kezdődik,
a könyvbemutatón meghívottként pedig részt vesz Andreea Cârstea, a Bukaresti Egyetem tanára, Dalia Báthory, a Kommunizmus
Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet munkatársa, Szőcs Géza költő, Borbély Ernő egykori barátja,
Borbély Tünde, Borbély Ernő özvegye, valamint Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Foglalkoztatottság az államigazgatás terén
A Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériuma és az Értéket a Pénzért Szervezet felülvizsgálata során számos olyan tény került
felszínre a foglalkoztatottság és az államigazgatás terén, amelyet eddig nem tártak a nyilvánosság elé. Megállapították, hogy több
munkakörben feleslegesen sok és gyengén fizetett alkalmazott van, ráadásul egy harmaduk 10 év múlva nyugdíjas lesz. Az
ingatlanok, a lakhatás magas ára miatt a fiataloknak nem éri meg olyan alul értékelt pozíciókban dolgozni, mint az iskolai konyhák
szakácsai, a pedellusok, a szociális dolgozók vagy az egészségügyi nővérek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Az Összefogás új kormány programjába szánt 14 magyar pontja
A mozgalom közgyűlésén megvitatták azt a 14 pontot is, amit a most formálódó koalíciós pártoknak küldenek. Ezek a pártok a
kampány során többször is deklarálták, hogy a magyarságot is képviselni szeretnék. Amennyiben ezt komolyan gondolják, a 14
pontot beemelhetik az új kabinet programjába…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Trianon évében ereklyés zászlótartót állítanak Gombaszögön a felvidéki magyar lobogónak
„A kulturális emlékezet egyfajta speciális manifesztációját tervezzük Gombaszögön, ami szimbolizálja a sorsközösségünket és
összetartozásunkat” – fogalmazott Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője a ma tartott sajtótájékoztatón. Mint
elhangzott, a trianoni békeszerződés centenáriumán ereklyés zászlótartót avatnak a Gombaszögi Nyári Tábor területén. […] az 1933ban ledöntött selmecbányai Honvéd-szobor 16 tonnás talapzatát szeretnék újragondolni. […] Mint mondta, Miklós László egykori
környezetvédelmi miniszter közbenjárására felkeresték Selmecbánya városvezetését, majd a polgármester asszony felajánlotta a 32
kőtömbből álló talapzatot a tábort működtető Sine Metu Polgári Társulásnak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A felvidéki magyar pedagógusokat segíti a szlovák-magyar közoktatási szószedet
Az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztálya a napokban tette közzé a Szlovák-magyar közoktatási szószedetet. A szótár
hiánypótló segédeszköz a felvidéki magyar iskolák kétnyelvű dokumentációja elkészítésében. Mint a szószedet előszavában
olvashatjuk: a most közreadott szlovák–magyar közoktatási szószedet több mint 500, elsősorban az oktatásszervezést érintő, a
közoktatással kapcsolatos jogszabályokban és egyéb oktatási dokumentumokban előforduló terminust és egyéb kifejezést
tartalmaz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Hadisírok nyomában
Csütörtökön, március 5-én, az egri Gárdonyi Géza Színházban kiállítással tisztelegtek azok előtt, akik a legdrágábbat, az életüket
adták az I. és a II. világháborúban. A szentendrei Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, valamint a Felvidéki Memoriae
Patrum Honismereti Társulás közös szervezésében került sor a „Hadisírok nyomában” című kiállítás megnyitójára, mely a két civil
szervezet a katonai kegyeletápolási tevékenységét mutatja be. […] a Felvidéken, a jelenlegi Szlovákia területén 2 500-3 000-re
tehető az eltemetett magyar katonák száma, akik a II. világháborúban, 1944-1945-ben haltak hősi halált. További tervek alapján a
kiállítás május 26-án Szőgyénben kerül bemutatásra a magyar hősök napja alkalmából…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Hungarikumok és kultúra a képzőművészeti versenyen
Negyvenhárom felvidéki iskolából összesen 280 pályamunka érkezett a XIX. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyre.
A verseny témakörei évről évre változnak, ám valamilyen módon mindig kapcsolódnak a magyarsághoz. A kiértékelésre a
rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola (TMA) Novomeský utcai épületében került sor. A díjátadó ünnepségen Tóthné Madarász
Csilla igazgatóhelyettes és Povinsky Elvira, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának titkára köszöntötte a
résztvevőket. A kiértékeléssel egybekötve megnyitották a legszebb pályamunkákból készített kiállítást…” Forrás: Ma7.sk: teljes
cikk >

Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán
Esterházy Jánosra emlékeztek Kassán, ahol halálnak évfordulóján megkoszorúzták a gróf mellszobrát a Csáky-Dessewffy palota
udvarán. Pásztor Zoltán püspöki helynök, Palenčár Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub elnöke és Gris Emese Diána konzul, Gris
Emese Diána, Magyarország kassai főkonzulátusának első beosztott konzulja felidézte a gróf életútját, emlékeztetve, a második
háború után Esterházyt a Szovjetunióba hurcolták, kényszermunkára ítélték, majd miután egészségi állapota válságosra fordult,
1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak, amelyek a távollétében hozott halálos ítéletet életfogytiglanra változtatták…” Forrás:
Ma7.sk: teljes cikk >

Felhívás: Idén tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának
és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére meghirdeti országos népmesemondó versenyét. A versenyzők öt kategóriában
indulhatnak: az alapiskolák tanulói (1-3. évf.), alapiskolák tanulói (4-6. évf.), alapiskolák tanulói (7-9. évf.), középiskolák tanulói
és a felnőttek kategóriája…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Négy járást hagynak meg Kárpátalján
Az Ukrán Regionális Fejlesztési és Építésügyi Minisztérium négy járás kialakítását javasolta Kárpátalján. A hivatal az Ungvári,
Munkácsi, Huszti és Rahói járásokat hagyná meg megyénkben…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Összefoglaló: KMKSZ Tisztújító közgyűlések
Megtartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ Viski Alapszervezete. A KMKSZ egyik legnagyobb alapszervezetében továbbra is
Szabó Gabriella töltheti be az elnöki tisztséget. […] Nagypaládon, Fertősalmáson, Tekeházán, Nagyszőlősön, Beregdédában,
Nagymuzsalyán, Borzsován, Mezőváriban, Kisbakoson, Bátyún, Bótrágyon, Barkaszón, Szernyén, Beregrákoson, Ungváron
Tiszasalamonban, Csapon, Tégláson, Szürtében is megtartotta a KMKSZ tisztújító közgyűlését…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

Megjelent a Kárpátalja gasztrokalauz ukrán nyelvű változata
Mivel a Kárpátalja gasztrokalauz magyar nyelven hatalmas sikert aratott határon innen és túl, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai
Tanács (KMTT) elhatározta, hogy a kiadvány ukrán nyelven is elérhetővé válik az olvasók számára. A hivatalos könyvbemutatóra
március 6-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtárában…” Forrás: Karpat.ua:
teljes cikk >

Kárpátaljai Utazási Programot hirdet a Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség együttműködésben a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársággal az idei évben is meghirdeti a
Kárpátaljai Utazási Programot Kárpát-medencei közösségeknek, hogy a kárpátaljai régió idegenforgalmát fellendítsék és a magyarmagyar kapcsolatokat erősítsék. A kiránduló csoportok 300 ezer forint utazási támogatást kaphatnak. A programot 2016 tavaszán
hirdette meg első alkalommal a Rákóczi Szövetség, ami sikertörténetté vált, hiszen az elmúlt négy évben több mint 350 utazó csoport
mintegy 20.000 tagja jutott el Kárpátaljára…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
A VMSZ átadta listáját a parlamenti választásokhoz
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) átadta választási listáját a köztársasági választási bizottságnak hétfőn Belgrádban, s ezzel
hivatalossá tette részvételét a szerbiai parlamenti választáson. A választáson való induláshoz 10 ezer támogatói aláírásra van
szükség, a VMSZ 11 967 aláírást gyűjtött össze. A magyar párt előtt, a választások kiírása óta három szerb párt adta át jelöltlistáját.
[…] Rámutatott, hogy a várakozások szerint más magyar párt nem indul a parlamenti választáson, így a magyar érdekképviselet
teljes egészében a VMSZ képviselőire hárul majd…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Zenta: Tanácskozás a Pető-módszerről a Kárpát-medencében
Az egész világot behálózó és népszerű konduktív fejlesztési program mára már a Kárpát-medence több helyszínén is megvalósul.
A hétvégén először tartottak tanácskozást Zentán a Pető-kurzusok működéséről és tapasztalatairól. A Zentai Magyar Kamaraszínház
kamaratermében szervezett konferenciára meghívták a Kárpát-medence programkoordinátorait és az anyaországi központok
képviselőit. […] A vajdasági képviselők részéről Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti tanács tagja, a program vajdasági felelőse
tartott összefoglalót. A határon túli területekről pedig további koordinátorok hozták el tapasztalataikat és mesélték el eddigi
eredményeiket. A Felvidékről, Erdélyből, a Partiumból, és Kárpátaljáról érkeztek résztvevők a tanácskozásra…” Forrás:
Vajma.info: teljes cikk >

Bevezették az iskolai egyenruhát az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában
A minisztérium kezdeményezésére az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában már bevezették az iskolai egyenruhát. A Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulói büszkén hordják új mellényüket, amely az iskolai egyenruha része. A narancssárga és szürke
mellényeket fehér inggel és fekete nadrággal viselik a diákok. Balog Virág Zsolt, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatója: A szülői tanács természetesen elfogadta, a gyerekek is örömmel fogadták, de hosszú előkészület előzte meg a
kiválasztását ennek az egyenruhának…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A kaponyai csatára emlékeztek Bajmokon
Szombaton megkoszorúzták a Bajmok és Szabadka közötti emlékművet, illetve elhelyezték a kegyelet virágait Töröky Pál bajmoki
kántor sírjánál is, aki részt vett az 1849-es ütközetben, tudósít a Pannon RTV. A bajmoki paprenyacsai temetőben emlékeztek meg
Töröky Pálról, aki nyolc másik társával részt vett az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcban. A kaponyai csata után
telepedett le Bajmokon, ahol több mint negyven évig kántorként tevékenykedett…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Hazajáró túra Bácskában, másodszor
Megtartották a II. Bácskai Hazajáró Túrát. Ez alkalommal Tóthfaluban és környékén túrázhattak az érdeklődők. Az eseményre több
mint 100 magyarországi és vajdasági érkezett, akik az egész napos gyalogos túra alkalmával 24 kilométert tettek meg, körbejárva
Tóthfalu nevezetességeit, majd a tanyavilágon keresztülhaladva Oromhegyesig. A túrázók továbbá meglátogatták az I. Zentai csata
helyszínét, az oromhegyesi Lejla varázskertjét…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Emlékezés: 25 éve hunyt el Stefan László kismartoni püspök
25 évvel ezelőtt hunyt el Stefan László a Kismartoni Egyházmegye első püspöke. Stefan László jelentősen hozzájárult a Kismartoni
Egyházmegye megalapításához. Az évfordulóról szentmisével emlékeztek meg a kismartoni Márton dómban. „A kismartoni
egyházmegye építője" – így jellemezte aktuális számában a „Martinus“ nevű egyházi újság Stefan Lászlót, aki 32 éven át volt
Burgenland tartomány püspöke…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Mesés-balladás divatbemutató a Collegium Hungaricumban
Egy különleges performansznak lehettek tanúi mindazok, akik március 6-án a bécsi Collegium Hungaricumba látogattak. Első ízben
mutatkozott be Bécsben az Aurora FolkGlamour mesés-balladás divatbemutató. A ruha és ékszerkölteményeket a program

házigazdái a Napraforgók Táncegyüttes és a 72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat tagjai mutatták be…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Emlékfilm vetítés a bécsi Pázmáneumban
Március 7-én, szombaton az előesti szentmise után az egykori pazmanita kispap, Dr. Kucsera Ferenc emlékére készített filmet
vetítették le a Collegium Pázmáneum dísztermében. A lévai születésű Kucsera Ferenc már gimnazistaként papnak készült.
Kimagasló tanulmányi eredményei, s szorgalma miatt a bécsi Pázmáneum szemináriumába került. Itt szentelték pappá 1915
júniusában, az intézet kápolnájában. 1917-ben Bécsben doktorált. Ezt a filmet tekinthették meg az érdeklődők március 7-én,
szombaton este a Pázmáneumban. A filmvetítést követően Varga János rektor beszélgetett a film készítőivel, ötletadóival:
Blanckenstein György atyával, szentendrei plébánossal, Balogh Ernővel, a film rendezőjével és Selmeczi Andrással, hivatásos
cserkésszel, aki a Kucsera Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából létrehozott honlap, a kucsera100.com szerkesztője…”
Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Prágába látogatott a Missziós Kereszt
2020. március 6-8 között Prágába látogatott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje. A háromnapos esemény
az év egyik legkiemelkedőbb ünnepe volt a prágai magyar katolikusok számára, melyre már hónapok óta készültek. Március 7-én,
szombaton emlékezett a prágai magyar katolikus közösség Esterházy Jánosra. A boldoggá avatását szorgalmazó Esterházy János
Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért szervezésében koszorúzást tartottak a prágai motoli temetőben, ahol emléktábla áll az
1957-ben elhunyt szent életű honfitársunk emlékére. […] A szakrális tárgyak mellett a húsz magyar kispap jelenléte bírt a
diaszpórában élő magyarok számára még olyan hatalmas erővel, amit nagyon nehéz szavakba önteni. A hívek nagy részének eddig
nem volt ilyen élményben része, hogy itt, Budapesttől 620 kilométer távolságra ennyi fiatal papjelölt és négy pap magyarul vezessen
keresztutat és mutasson be szentmisét…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

