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Magyar nyelvű vasárnapi szentmise-közvetítés is lesz Szlovákiában a rendkívüli helyzet idején 

A Szlovákiában érvényes, egyházi programokat is érintő intézkedések idején, miszerint nem tartanak nyilvános szentmiséket 

március 23-ig az ország templomaiban, a számos különféle kezdeményezés mellett a szlovák közszolgálati rádió is hozzájárul ahhoz, 

hogy a hívek legalább élő közvetítésben otthonaikban kísérhessék figyelemmel március 15-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a 

szentmisét. A rádió vezetősége a szlovák és magyar hívek lelki igényeit is figyelembe véve reggel nyolckor magyar nyelven, kilenc 

órai kezdettel pedig szlovák nyelven fog római katolikus szertartású szentmiséket közvetíteni élő adásban a pozsonyi papi 

szeminárium és hittudományi kar Szent Kereszt felmagasztalása kápolnájából…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szlovák televízió érdeklődik: Mi történt a magyarokkal? 

Szerda késő este Duray Miklós és Nagy András voltak a szlovák közszolgálati televízió Keresztben című műsorának vendégei, akik 

arra keresték a választ, mi történt a szlovákiai magyarokkal a parlamenti választások után. Ahogy a két műsorvezető, Štefan Chrappa 

és Jaroslav Daniška a felvezetésben elmondták, 1989 novemberét követően a magyarok elidegeníthetetlen részei voltak a 

(cseh)szlovák törvényhozásnak. Az új kormányok megalakulásánál gyakran épp a magyarok voltak a mérleg nyelve. […]Arra 

válaszolva, hogy a mai globalizált világban van-e egyáltalán létjogosultsága a pusztán etnikai alapon való politizálásnak Nagy 

András válaszában kifejtette, míg 15 évvel ezelőtt diplomamunkájában épp arról írt, hogy az etnikai politizálásnak van helye, ma 

már másképp gondolja…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Hogyan fest a távoktatás? 

A tanárok és a diákok otthon végzik el a megszokott iskolai munkát. „Ha az igazgatónak lehetősége van bebiztosítani, hogy a diákok 

individuálisan tanulhassanak, a tanárok otthonról fognak dolgozni, és megilleti őket a teljes fizetésük – tudatta lapunkkal az 

oktatásügyi minisztérium sajtóosztálya. – Ha az igazgató nem tudja ezeket a feltételeket megteremteni, az ő oldalán keletkezik az 

akadály, és a tanárokat ugyanúgy megilleti a rendes fizetésük. […] „Az igazgatóhelyettes kidolgozott egy táblázatot, amelybe 

minden kolléga beírhatja, mi mindent csinált aznap. A tartalmi részt illetően pedig a tanárok az interneten keresztül kommunikálnak 

a diákokkal: kidolgozzák a feladatokat, elküldik a diákoknak és ők visszajeleznek”…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Kitüntetések március 15-e alkalmából 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket 

adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg vasárnap. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, a Magyar 

arany, ezüst és bronz érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést szintén több jelentős kulturális- és hitéletben tevékenykedő, kutató, 

tudós személyiség érdemelte ki, köztük felvidéki magyarok is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Ukrajna lezárt közel 100 határátkelőt 

Március 16-án nulla órától Ukrajna lezárt közel 100 határátkelőt és megtiltotta a külföldiek belépését az országba – jelentette az 

Ukrajinszka Pravda az Állami Határőrszolgálat és az Állami Vámszolgálat tájékoztatása alapján. […]A tájékoztatás szerint az ukrán 

állampolgárok bármikor visszatérhetnek Ukrajnába…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Az ukrán elnök aláírta a középfokú oktatásról szóló vitatott törvényt 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta pénteken a középfokú oktatásról szóló, Budapest és a kárpátaljai magyar kisebbségi 

szervezetek által is kifogásolt törvényt - derült ki az államfői hivatal honlapján megjelent közleményből. A törvényt az ukrán 

parlament január 16-án fogadta el. Magyarország és a kárpátaljai magyar szervezetek elsősorban azt kifogásolták, hogy a jogszabály 

a nemzetiségi iskolákban az ötödik osztálytól elrendeli a fokozott áttérést az ukrán nyelvű oktatásra, ami szerintük sérti a 

kisebbségek már megszerzett jogait. Budapest a 2017-es oktatási törvény elfogadása óta blokkolja a NATO-Ukrajna Bizottság 

nagykövetinél magasabb szintű tanácskozásait. Kijev álláspontja szerint viszont a törvény elfogadásával teljesítették a Velencei 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://felvidek.ma/2020/03/magyar-nyelvu-vasarnapi-szentmisekozvetites-is-lesz-szlovakiaban-a-rendkivuli-helyzet-idejen/
https://felvidek.ma/2020/03/a-szlovak-televizio-erdeklodik-mi-tortent-a-magyarokkal/
https://ujszo.com/kozelet/hogyan-fest-a-tavoktatas
https://felvidek.ma/2020/03/kituntetesek-marcius-15-e-alkalmabol/
http://podiji.karpat.in.ua/?p=6929&lang=hu
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Bizottság minden ajánlását, ezért azt várja, hogy Budapest most már szüntesse meg az észak-atlanti szövetséggel való 

kapcsolattartásának akadályozását…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Vélemény: Módosítják a nyelvtörvényt Ukrajnában  

Mindenképpen módosítják a nyelvtörvényt, mivel Ukrajnának be kell tartania a Velencei Bizottság ajánlásait. Koszty Bondarenko, 

az „Ukrajnai Politika” elnevezésű alap igazgatója szerint több észrevétel is van a nyelvtörvénnyel kapcsolatban - olvashatjuk a 

Golos.ua hírportálon. „Lényegében a Krím elvesztésének egyik fő oka a nyelvtörvény volt, amit az akkori megbízott elnök, 

Olekszandr Turcsinov is elismert, tehát a Kivalov-Kolisznyicsenko törvény hatályon kívül helyezése, és az ukrán mint államnyelv 

működését garantáló törvény elfogadása” – állapította meg a politológus…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Beregszászban és Ungváron csendes március 15-i megemlékezést tartottak 

A koronavírus-járvány miatt Ukrajnában is betiltottak minden tömegrendezvényt, így magyarságunk az idei március 15-i 

hagyományos megemlékezést igen szűk körben bonyolították le: a városi szervezetek képviselői koszorúzással és néma főhajtással 

rótták le tiszteletüket a márciusi ifjak és az 1848–49 forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt…” Forrás: Karpat.ua:  teljes 

cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Oktatási minisztérium: A tanárok kapnak fizetést a karantén ideje alatt is  

Az pedagógusok bérét kifizetik a karantén időszakában is, áll Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának közleményében. 

Egyre több pedagógus fordult hozzánk panaszkodva, hogy néhány helyen a karanténra hivatkozva arra kényszerítik a dolgozókat, 

hogy fizetetlen szabadságot vegyenek ki – számol be a minisztérium helyettes vezetője, Ljubomera Mandzij…” Forrás: Kiszo.net:  

teljes cikk > 

Emlékpark lesz a világháborús temetőből 

Ungvár Sahta kerületében van egy évtizedek óta zárva tartó sírkert, ahol a második világháborúban elesett magyar honvédeken kívül 

első világháborús hantok is vannak. […] A múlt év áprilisában született meg az ungvári önkormányzat döntése az emlékpark 

létesítéséről. Lukas Hudák cseh építész pedig bemutatta az elképzelését a leendő parkról, amelynek vázlata a temetőben kihelyezett 

táblán is megtekinthető…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Új társadalmi szervezet alakult Beregszászban  

Bereg Társulás nevű társadalmi szervezetet hoztak létre március 12-én Beregszászban. A szervezet célja, hogy minden kárpátaljai 

földtulajdonos ismerje jogait, hogy ne váljon áldozatává a bevezetni kívánt földreformnak, valamint segítséget fog nyújtani a 

földvásárlás és -eladás jogi lépéseiben is. Március 12-én alakuló ülést tartottak a II. RF KMF Esztergom termében, ahol jelen volt 

többek között dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Berki Marianna, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ 

elnöke és Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke. Az újonnan megalapított szervezet elnökének Bene polgármesterét, Vince Istvánt 

szavazták meg. A titkári pozíciót Kádár László tölti be. Emellett minden csatlakozni kívánó település képviseltette magát az ülésen, 

akik közül megszavazták a Bereg Társulás elnökségét…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

Kijárási tilalmat vezethetnek be 

Szerbiában kijárási tilalmat vezethetnek be az országban, ha az idős emberek nem tartják be az otthonmaradási előírásokat – mondta 

Ana Brnabić kormányfő. Elhalasztják a nem életmentő műtéteket. Az idős polgároknak nem kell befizetniük 3 hónapig a közüzemi 

számlákat. Digitális oktatás indul a köztévében – nem tudni, miképpen szervezik meg a kisérettségit…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk 

> 

A vajdasági magyar diákok is igénybe vehetik a magyarországi távoktatási platformot 

A szerbiai diákok számára az RTS televízió csatornáin keresztül szervezik meg a távoktatást, míg a Vajdaságban élő magyarul 

tanuló diákok pedig egyebek közt a magyarországi minisztérium által előkészített platformot fogják használni. Pásztor István a 

VMSZ elnöke hétfő reggeli sajtótájékoztatóján a Szabad Magyar Szó kérdésére közölte, hogy Hajnal Jenővel a Magyar Nemzeti 

https://www.karpatinfo.net/belfold/az-ukran-elnok-alairta-kozepfoku-oktatasrol-szolo-vitatott-torvenyt-200036873
https://www.karpatinfo.net/belfold/modositjak-nyelvtorvenyt-ukrajnaban-200036829
http://life.karpat.in.ua/?p=7832&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7832&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=7798&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/03/15/szuk-korben-emlekeztek-1948-hoseire-nagyszoloson
https://kiszo.net/2020/03/13/oktatasi-miniszterium-a-tanarok-kapnak-fizetest-a-karanten-ideje-alatt-is/
https://kiszo.net/2020/03/15/emlekpark-lesz-a-temetobol/
https://karpataljalap.net/2020/03/14/uj-tarsadalmi-szervezet-alakult-beregszaszban
http://rtv.rs/hu/politika/55-re-n%C5%91tt-koronav%C3%ADrus-fert%C5%91z%C3%B6ttek-sz%C3%A1ma-szerbi%C3%A1ban-kij%C3%A1r%C3%A1si-tilalmat-vezethetnek-be-(folyamatosan-friss%C3%BCl%C5%91-h%C3%ADr)_1103061.html
http://rtv.rs/hu/politika/55-re-n%C5%91tt-koronav%C3%ADrus-fert%C5%91z%C3%B6ttek-sz%C3%A1ma-szerbi%C3%A1ban-kij%C3%A1r%C3%A1si-tilalmat-vezethetnek-be-(folyamatosan-friss%C3%BCl%C5%91-h%C3%ADr)_1103061.html
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Tanács elnökével, valamint Vicsek Annamáriával, a közoktatási minisztérium államtitkárával fog egyeztetni a magyarul tanuló 

diákok oktatásának a megszervezéséről…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Bácskossuthfalván ünnepi koszorúzással emlékeztek a forradalom hőseire 

Az érvényben levő egészségügyi rendelet értelmében ezúttal csupán a Kossuth-szobor koszorúzásával, a hagyományos ökumenikus 

istentisztelet nélkül zajlott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc márciusi történései kapcsán szervezett központi 

megemlékezés Bácskossuthfalván. A Kossuth parkban a Himnusz dallamai után u a házigazda szerepében Seffer Attila, a helyi 

közösség tanácselnöke köszöntötte a jelenlevőket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Batthyány Lajos grófra emlékeztek Zentán 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tegnap Zentán a városháza oszlopcsarnokában In memoriam 

gróf Batthyány Lajos címmel tartottak ünnepi megemlékezést. Gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány 

miniszterelnöke, a népek tavaszának magyar reménységeit megvalósítani igyekvő, mártírhalált halt miniszterelnök tiszteletére 2006 

óta áll emléktábla Zenta legelőkelőbb épületének oszlopcsarnokában, és az emlékezésre ott került sor. A megemlékezés szónoka 

Perpauer Martin, a VMSZ Ifjúsági Fórumának zentai elnöke volt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Összefoglaló: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek vasárnap Vajdaság számos településén 

Bácskossuthfalva, Magyarittabé, Gombos, Bácsföldvár, Ada - Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek vasárnap 

Vajdaság számos településén, így Bácskossuthfalván, Magyarittabén, Gomboson, Bácsföldváron és Adán is…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Előadás: Édes Anna Belgrádban 

Márai Sándor és Kosztolányi Dezső művei iránt más nyelveken is nagy érdeklődés mutatkozik. Tíz év alatt a magyar irodalomból 

500 címszót fordítottak le, ebből csak Máraitól 150 szöveget, emelte ki Ignjatović Tóth Mária műfordító, aki a Vajdasági Magyar 

Szövetség belgrádi szervezete női fórumának meghívására négy regény négy nőalakjáról tartott előadást. Ignjatović Tóth Mária több 

magyar írótól fordított már, ezúttal azonban két nagy kedvencétől válogatott: Márai Sándor Eszteréről beszél…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: 13 részes dokumentumfilm-sorozat készült Radnóti Miklós életének utolsó szakaszáról 

Radnóti Miklós életének utolsó szakaszáról készített 13 részes dokumentumfilm-sorozatot a Pannon RTV Tóth Péter Lóránt 

közreműködésével. A kunszentmiklósi versvándor Bortól Abdáig gyalog végigjárta azt a 850 kilométert, amelyet Radnóti is megtett. 

A film Radnóti születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából készült, és a munkaszolgálatosoknak is emléket állít…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Hetedik alkalommal rendezték meg a Vitkay Kovács Vera Nemzetközi Énekversenyt 

A megmérettetésnek az előző évekhez hasonlóan most is az újvidéki Isidor Bajić Középfokú Zeneiskola adott otthont, azonban a 

kormány által hozott intézkedések miatt az idén elmaradt a verseny gálaműsora…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Magyar állami kitüntetések 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket 

adományozott. Többek között a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza Wolfgang 

Brandstetternek. Wolfgang Brandstetter az Osztrák Alkotmánybíróság alkotmánybírája, az Osztrák Köztársaság korábbi 

alkancellárja, volt szövetségi igazságügyi minisztere, egyetemi professzor a magyar-osztrák igazságügyi együttműködés 

előmozdításában… […] Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a magyar kultúra, különösen a népzene és néptánc 

hagyományainak ápolása, illetve ausztriai népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként Kilyénfalvi Gábor 

hegedűkészítő mester, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület elnöke Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést 

adományozta…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

https://szabadmagyarszo.com/2020/03/16/a-vajdasagi-magyar-diakok-is-igenybe-vehetik-a-magyarorszagi-tavoktatasi-platformot/
https://www.magyarszo.rs/hu/4247/vajdasag/216982/Minden-magyar-%C3%BCnnepe.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4247/vajdasag_zenta/216923/Az-egys%C3%A9ges-k%C3%B6z%C3%B6s-akarat-%C3%BAtj%C3%A1n.htm
http://rtv.rs/hu/v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2020/az-184849-es-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharcra-eml%C3%A9keztek-vas%C3%A1rnap-vajdas%C3%A1g-sz%C3%A1mos-telep%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9n_1102986.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4246/kultura_irodalom/216900/%C3%89des-Anna-Belgr%C3%A1dban.htm
http://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/13-r%C3%A9szes-dokumentumfilm-sorozat-k%C3%A9sz%C3%BClt-radn%C3%B3ti-mikl%C3%B3s-%C3%A9let%C3%A9nek-utols%C3%B3-szakasz%C3%A1r%C3%B3l_1102569.html
http://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/hetedik-alkalommal-rendezt%C3%A9k-meg-a-vitkay-kov%C3%A1cs-vera-nemzetk%C3%B6zi-%C3%A9nekversenyt_1102566.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3039133/
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Beiktatta a parlament a második Orban-kormányt 

A kormánynak - a minimálisan szükséges 233 helyett - 286 képviselő és szenátor szavazott bizalmat, 23-an pedig ellene szavaztak. 

A bizalmi szavazást megelőző szokásos plenáris vitára ezúttal nem került sor, Ludovic Orban írásban küldte meg a törvényhozóknak 

"felszólalását".A második Orban-kabinet összetétele ugyanaz mint az előző volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Szükségállapotot hirdetett az államfő 

Szükségállapotot hirdetett e héttől Klaus Iohannis államfő. A különleges sürgősségi helyzetekkel foglalkozó országos bizottság 

(CNSSU) betiltotta szombaton azokat a beltéri kulturális, tudományos, művészeti, vallási, sport- és szórakoztató rendezvényeket, 

ahol a résztvevők várható száma meghaladja az ötvenet. A tiltás kiterjed a gyógykezelő helyiségekre, fitnesztermekre, SPA- és 

kozmetikai szalonokra, játéktermekre és kaszinókra is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Magyarórákat és magyar matekórákat is nyújtana a TVR iskolatévé-programja 

Kedd déli 12 óráig várja a Román Televízió (TVR) és a Magyar Szülők Szövetsége azoknak a magyar nyelv és irodalom, valamint 

magyarul oktató matematika tanárok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a közszolgálati televízió által hétfőn beindított 

iskolatévé-programba. A Magyar Szülők Szövetsége elsősorban a Bukarestben, Marosvásárhelyen és Kolozsváron (ezekben a 

városokban van a román köztévének magyar nyelvű tartalmakat is gyártó stúdiója - szerk. megj.) élő pedagógusok jelentkezését 

várja, hogy vállalják be az online/live órák megtartását a képességvizsgára és érettségire készülő diákoknak…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Interjú: Harmincéves a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 

A 2020-as év mérföldkő a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség történetében, hiszen idén három évtizede annak, hogy megalakult 

a szervezet. A diákszövetség minden tagjának mást jelent a szövetség és az azon belüli önkéntes munka. Az MMDSZ 30. 

születésnapján a jelenlevőknek lehetőségük volt visszatekinteni a múltra, felidézni a felejthetetlen emlékeket, a segítőkész barátokat 

és a nehéz pillanatokat is, de szóba kerültek a jövőbeli célkitűzések is, amelyek között elöl szerepel a marosvásárhelyi diákélet 

színesebbé tétele. […] Az eseményről a diákszövetség elnökét, Marton Lászlót kérdeztük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A nem szokványos erdélyi március 15-e 

Csendes főhajtás és koszorúzás – ez jellemezte Erdély- és Partium-szerte a március 15-ei ünnepi megemlékezéseket, miután a 

koronavírus-járvány miatt minden településen lefújták a közösségi eseményeket. Egy kis hangot és színt vitt azonban ebbe a 

hangulatba az a Székelyudvarhelyről útjára indult kezdeményezés, hogy – a közösségi oldalakon terjedő olaszországi példából 

inspirálódva – legyen egy rendhagyó közös himnuszéneklés, amelyhez a világ bármely pontjáról bárki csatlakozhatott…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Bemutatták Borbély Ernő politikai foglyokról szóló román nyelvű könyvét Bukarestben 

Bukarestben mutatták be Borbély Ernő Az Enyedi politikai főiskola. Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában című könyvét. A 

kötet magyar nyelvű változata 2013-ban jelent meg a csíkszeredai Status Kiadó gondozásában, a román nyelvű változatot pedig 

múlt évben adta ki a Polirom Kiadó – tájékoztatta hétfőn szerkesztőségünket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

sajtóirodája. Borbély Ernő munkája hiánypótló, mert megismerhetőek belőle a múlt rendszer titkosszolgálatainak bizonyos 

módszerei, amelyekkel az egyes célszemélyeket megfigyelték, ugyanakkor közelebb kerülhetünk azokhoz az emberekhez is, akiket 

politikai alapon rendszerellenesnek bélyegeztek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Erdélyieket is díjazott a magyar állam március 15-én 

Bogdán Zsolt színművész, Demény Attila zeneszerző és dr. Angi István zeneesztéta is szerepel a nemzeti ünnep, március 15. 

alkalmából magyar állami kitüntetéssel elismert kiválóságok között. Magyarország Kormánya Kiváló Művész díjjal ismerte el 

Bogdán Zsoltot, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagját, Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes művészt. […]A 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült március 15. alkalmából Tóth-Páll Miklós 

szatmárnémeti színész és rendező, az Ady Endre Társaság alapítója és elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja – közölte a 

szatmári társulat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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DIASZPÓRA  

Ünnepi megemlékezés a svédországi Sölvesborgban 

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség és a Kristianstadi Magyar Egyesület Sölvesborgban, a Szent Miklós 

evangélikus templomban tartotta megemlékezését az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. Az istentiszteleten Dr. Pőcze 

István KCSP egyházi ösztöndíjas lelkész szavai felidézték, hogy a szabadság és függetlenség iránti olthatatlan vágy járta át 

nemzetünk egészének lélekarcát, mely tettekben öltött testet. Az istentiszteletet követően az ünnepség a gyülekezeti teremben 

folytatódott, ahol Molnár Gergely egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket. Az emlékezés során egy video-összeállítást is 

megtekinthettünk, melyben többek között a "Hazajáró" című sorozatból…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Március 15-i megemlékezés Stuttgartban 

2020 március 8-án a stuttgarti magyar közösség a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet szervezésében emlékezett az 1848-

as forradalom hőseire. Az ökumenikus istentiszteletet követően ünnepi műsor várta a gyülekezet tagjait, illetve vendégeiket a 

szeretetvendégségben. Ebben az évben is egy színvonalas előadást láthattunk, melynek témája a magyar huszár, címe pedig 

„Szökésének oka: Hazaszeretet” volt. A Gémes Pál által összeállított műsort előző évekhez hasonlóan a Stuttgarti Amatőr Színjátszó 

Kör és a Csöbörcsök Táncegyüttes, idén kiegészülve a Konzuli Magyar Iskola néhány diákjával, közösen varázsolták színpadra…” 

Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Az Egyesült Királyságban tanuló magyar diákok rendeztek konferenciát Cambridge-ben 

Az Egyesült Királyságban tanuló magyar diákok rendeztek konferenciát Cambridge-ben; a Future Hungary konferenciát ötödik 

alkalommal tartották, és elsősorban a magyarországi munkáltatókat hívták meg - mondta Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség 

Központ ügyvezetője szombaton telefonon az MTI-nek. Az ügyvezető elmondta, a konferencia célja, hogy összehozza a diákokat 

és a magyar munkaerőpiac legfontosabb szereplőit, így első kézből kaphatnak élő és hiteles információt a magyar piaci viszonyokról 

és lehetőségekről…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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