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Budapest és a magyarországi politikai vezetés kapcsolata a határon túli magyar társadalmakkal. Beszélgetés Bárdi Nándor
történésszel, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének főmunkatársával. Riporter: Kerényi György…”
Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

„Ruszin voltam, vagyok, leszek...”: Népismereti olvasókönyv
Az MTA Repozitóriumából elektronikus formában is elérhetővé vált a Fedinec Csilla és Csernicskó István szerkesztésében, a
Gondolat Kiadó és a Charta XXI Egyesület kiadásában, 2019-ben megjelent kötet…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Megjelent a Regional Statistics folyóirat tematikus száma
Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe a Regional Statistics folyóirat tematikus számát, melynek témája a Trianoni Békediktátum hatása
100 év távlatában. Kérem, amennyiben érdekli, olvassa el az alábbi ismertetőt…” Forrás: KSH.hu: teljes cikk >

Történelemtanárok és diákok Trianonról
Hogyan tanítják a középiskolákban a trianoni békeszerződés okait és következményeit, és milyen ismereteik vannak a témáról a
tanulóknak? Ezt vizsgálta az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kvantitatív és kvalitatív
módszereket is felhasználó kutatásában, amelynek keretében pedagógusokat és diákokat kérdeztek…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk
>

HORVÁTORSZÁG
Koszorúzás az államiság napja alkalmából
A hétvégén ünnepelték Horvátországban az államiság napját, melynek alkalmából országszerte számos megemlékezést tartottak. A
30 évvel ezelőtt történtekről Pélmonostoron is megemlékeztek, az eseményen a horvátországi magyarság is képviselte magát…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Ülésezett a pedagógusfórum
Múlt héten került sor a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) közgyűlésére Kopácson. A tanácskozáson az elmúlt
időszak legfontosabb szakmai rendezvényeiről, a továbbképzésekről, tanulmányutakról és a megvalósult és folyamatban lévő
beruházásokról számoltak be. Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője a megvalósult támogatási programokat részletezte. A
beiskolázási és tehetséggondozási támogatásukról szólva elmondta, hogy mint a legtöbb programjuk, ezek idén is folytatódnak. Idén
már két részletet kifizették az óvodaidíj-támogatásból, erre azok a szülők jogosultak, akiknek gyermeke magyar nyelvű óvodai
nevelési programban vesz részt, és igényelte a támogatást…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Közgyűlés a szentlászlói kultúregyesületben
Hétfőn tartotta tisztújító közgyűlését a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület. Itt is a régi vezetőség kapott ismét bizalmat a
tagságtól. A hetvenhárom évvel ezelőtt alakult szentlászlói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület a HMDK legnagyobb és
legaktívabb tagszervezetei közé tartozik. Több néptánc szekciója van, dráma- és rajzcsoport működik a keretei között, és több mint
90 aktív tagot számlál.…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Csobogát: az aprófalu, ahonnét divat volt elköltözni
A Báni-hegy északi lejtőjén, Nagybodolya és Darázs között félúton van Csobogát, vagy ahogy manapság gyakran nevezik, Csibogát.
Az egykoron közel száz családnak otthont adó völgy mára többnyire elhagyatottá vált, csupán néhány hétvégi ház és pince
tanúskodik arról, hogy itt bizony egykor emberek éltek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Megnyílt mind a 12 szlovén–magyar átkelő
Június 8-tól a horvát, a magyar és az osztrák határon az átlépés az ellenőrzőpontokon kívül is lehetséges, ami azt jelenti, hogy a
szlovén–magyar határ újra mind a 12 átkelőhelyen átléphető. Eltűntek a betonakadályok a két országot összekötő utakról is…”
Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Államtitkári látogatás a Muravidéken
Kedden koradélután munkalátogatást tett a Muravidéken Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár. Az
államtitkár a kisebbségi önkormányzatok, intézmények vezetőivel tartott beszélgetés után sajtótájékoztató formájában tájékoztatta
a közvéleményt. Az MMÖNK-székházban megtartott sajtóeseményen először Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselő, a
muravidéki csúcsszervezet elnöke szólt. Elmondása szerint az államtitkárnak bemutattak néhány fontosabb tervezett projektet,
elképzelést, illetve beszámoltak a már folyó munkáról, amelyek azt szolgálják, hogy a muravidéki magyarság az elkövetkező száz
évben is megmaradjon…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Trianoni megemlékezés
Június 4-én a muravidéki magyarság a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára, a magyar történelem egyik
legtragikusabb eseményére a szlovén–magyar határon, a Zsitkóc melletti Hetés Barátság Parkban emlékezett. A rendezvényen
beszédet mondott Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő, aki az eseményekkel való megbékélés, a
nemzeti összetartozás fontosságát, a békés együttélés, az együttműködés és a jövőbe tekintés jelentőségét hangsúlyozta. Beszédében
kifejtette, a muravidéki magyarság már Trianon után is a legkisebb elszakadt magyar közösség volt, így külön vívmánynak számít,
hogy 100 év után is megmaradtunk. […] A megemlékezésen köszöntőt mondott Varga Teodor, a Muravidéki Magyar Ifjúsági
Szervezet (MMISZ) elnöke is. A felszólalások után a szervezők az ünnepi szónokok segítségével és jelenlétében elültettek egy
tölgyfacsemetét, amely az erős nemzetet és az itthon megmaradás gyökereit jelképezi, valamint leleplezték az összetartozás
emléktábláját, amely Bence Lajos muravidéki író „Mikor Pünkösd és Trianon egy napra esett” című versének soraival jelképezi a
magyar összetartozást. A programot a Dobronaki Nótázók tarkították dalaikkal…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Európai Bizottság: Románia az euró bevezetésének egyetlen feltételét sem teljesíti
Románia jelenleg egyet sem teljesít az euró bevezetéséhez szükséges négy gazdasági kritérium közül - derül ki az Európai Bizottság
(EB) által szerdán közzétett 2020. évi konvergencia jelentésből. Ennek értelmében Románia nem teljesíti sem az árstabilitási
kritériumot, sem az államháztartáshoz kapcsolódó kritériumot, sem az árfolyam-kritériumot, sem a hosszú távú kamatlábakhoz
kapcsolódó kritériumot. Konvergencia jelentést kétévente kell kiadni, az esetlegesen folyamatban lévő euró övezeti csatlakozástól
függetlenül…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Nem számolják fel az „Iliescu-féle” forradalmi intézetet
Döntő házként elutasította szerdán a szenátus az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetének felszámolását előíró 2019/91es sürgősségi kormányrendeletet. A szavazáson 76 szenátor támogatta a rendelet elutasítását, 44-en ellenezték azt, 11-en
tartózkodtak. A kormány többek között azzal indokolta az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetének felszámolását, hogy
annak tevékenysége „irreleváns volt az állami költségvetésből erre a célra költött összegekhez képest", továbbá hogy
megalakulásától kezdve „politikai platformként" működött, amelyet kizárólagosan az államkasszából finanszíroztak, bár az eredeti
elképzelés szerint saját bevételeiből kellett volna fenntartania magát…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Elutasította a parlament, hogy március 15. a romániai magyarság hivatalos ünnepe legyen
Nagy többséggel elutasította a román képviselőház szerdán az RMDSZ törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyar
közösség ünnepévé nyilvánította volna. Az RMDSZ úgy értékelte a döntést, hogy az elmúlt hetek magyarellenes megnyilvánulásai
„nem csupán egy kisiklás” volt. A jogszabály lehetővé tette volna a magyarlakta települések, az önkormányzatok és intézmények
számára, hogy saját költségvetésükből támogassák a március 15-i ünnepségek megrendezését, a munkáltatóknak előírta, hogy igény
esetén szabadnapot adjanak magyar alkalmazottaiknak, a román közszolgálati televízió és rádió pedig különkiadásban számolhatott
volna be a magyarság ünnepéről. […]Nemzetiségi kérdésekben semmilyen törvénykezdeményezéshez nem találna támogatókat
jelenleg az RMDSZ a parlamentben – jelentette ki Benedek Zakariás, a magyar érdekvédelmi szövetség képviselőházi
frakcióvezetője…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Az RMDSZ újabb mandátumra jelölte Asztalos Csabát a diszkriminációellenes tanács élére
Öt állami intézmény élére kell nevesítenie jelölteket a parlamentnek június végéig. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) élén Asztalos Csaba helyett Toni Greblă volt alkotmánybírót, más források szerint Adrian Nicolae Diaconu szenátort
szeretné látni a parlamenti mandátumok relatív többségével rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD)…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Minden egyetem egy kattintásnyira a felvi.ro weboldalon
Az Országos Magyar Diákszövetség legújabb projektje, a felvi.ro, Románia összes felsőoktatási intézményének kínálatát listázza
magyar nyelven. Az oldal elsősorban a középiskolásokat segíti a továbbtanulás folyamatában, de több olyan funkcióval is
rendelkezik, amely egyetemistáknak is szól. Tudtad, hány szak van Romániában? „90 egyetem, több mint 500 kar és közel 2300
szak. Mindezek magyar nyelven elérhetők a www.felvi.ro oldalon. Csapatunk nem csak az egyetemek adatbázisát készítette el,
hanem bentlakásokat, lakáskereső és munkaközvetítő oldalakat, diákélettel kapcsolatos információkat, egyetemi diákszervezeteket,
szakosztályokat, szakkollégiumokat is listáz. A felvi.ro célja, hogy a középiskolások és az egyetemisták egy helyen találjanak meg
minden információt az egyetemi élettel kapcsolatban, bármelyik romániai városban tanulnának tovább’’ – mondta el az online
sajtótájékoztatón Andacs Zsolt-Levente, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Villáminterjúk: Ügyeletben a Sapientia közegészségügyi karának oktatói
Nagyon változatos kérdéskörben (családi, gazdasági, stresszkezelési, az egészséges életmóddal, a munka és a magánélet
egyensúlyával, közegészségügyi, jogi, számítógép-használati problémákkal kapcsolatos tudnivalókban) nyújtottak és nyújtanak
tájékoztatást a jelenlegi járványügyi helyzetben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakának oktatói: dr. Bakos Levente közgazdász, dr. Harangus Katalin statisztikus, dr. Kovács Réka Rozália és dr. LukácsMárton Réka pszichológusok, dr. Sántha Ágnes szociológus az MTA köztestületének külső tagjai; illetve drd. Szabadi Ernő-Loránd
közegészségügyi szakember, dr. Sztranyiczki Szilárd jogász, ügyvéd. Ankétunkban arról érdeklődtünk, hogy melyek voltak az új
koronavírus-járvány miatt otthonmaradásra biztatott, (valójában kényszerített) személyek leggyakoribb gondjai, amelyekben a
szakember segítségét kérték…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Interjú: Bodó Ágnes
Dr. Bodó Ágnes, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának nyugalmazott adjunktusa, aki
kémiai analízisre, majd a gyógyszerellenőrzésre oktatta a hallgatókat, tavaly decemberben töltötte be a 90. évét. […] A
rendszerváltás után, amikor újraindult a gyógyszerészeti kar, miért nem ment vissza tanítani? Már nyugdíjas voltam. Amikor
kiderült, hogy az analitikai kémia katedrán Soós professzoron kívül nincsen más tanár, volt egy gyenge próbálkozás, hogy
visszahívjanak, de az akkori dékán azon a véleményen volt, hogy az én esetem ne teremtsen precedenst arra, hogy a nyugdíjas
tanárokat újra alkalmazzák. Az oktatást egy olyan kolléganő folytatta, aki úgy jött a vásárhelyi egyetemre tanárnak, hogy előzetesen
nem is tanult analitikai kémiát…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Interjú: Geréb Tünde „a szükségállapot következtében a terápiákra is nagyobb szükség van”
A Bonus Pastor Alapítvány közel harminc éve segít a szenvedélybetegeken, a különböző függőségekkel küzdőkön. A bezártság
időszakát követően pedig egyértelműen megnőtt az igény erre. Geréb Tünde rendszerszemléletű pár- és családterapeutával
beszélgettünk… […]A nagy Maradj otthon! kampány következtében érezhető a növekedés a visszaesők és új függők számát
tekintve? – Igen, mindkettőről jelzéseket kapunk. A fölépültek közül sokan visszaestek, vagy válsághelyzetbe kerültek. Új függők
is jelentkeztek, akik a bezártság alatt gyakrabban hozzányúltak az alkoholhoz, de a függőség hosszabb idő alatt alakul ki, a folyamat
általában években mérődik…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Felvételit hirdet a BBTE: online iratkozhatnak be a diákok
Tekintettel a járványhelyzetre, online zajlik a Babeș–Bolyai Tudományegyetemre való beiratkozás és a legtöbb kar felvételije –
hívta fel a figyelmet dr. Soós Anna rektor helyettes az egyetem szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. A 2020-2021-es tanévre 4 875
tandíjmentes helyet hirdet meg a BBTE az alapképzésre felvételizőknek, emellett több mint 10 000 tandíjköteles hely áll az
érdeklődők rendelkezésére, ugyanakkor 2 550 hely a távoktatásra és csökkentett látogatású oktatásra jelentkezők számára. A
tandíjmentes helyek közül az egyetem 25 helyet a roma nemzetiségű jelentkezők, 170 helyet a vidéki középiskolák végzettjei
számára tart fenn, emellett 101 helyet a határon túli román nemzetiségű személyek számára – derült ki a sajtótájékoztatón. A Babeș–
Bolyai Tudományegyetem a 2020-2021-es tanévre mesteri képzésre 3 500 tandíjmentes és 6 185 tandíjköteles helyet hirdet meg.
Magyar tagozaton alapképzésen 1 114, mesterin 500 helyet foglalhatnak el a diákok…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Filharmónia és múzeum fog össze erdélyi kastélyok népszerűsítésére
Filmsorozatban mutatja be az Erdélyi Történeti Múzeum és a Transilvania Állami Filharmónia a Szamos-menti romos kastélyokat.
A High Classic Transylvania sorozat a kastélyok történetét a hozzájuk passzoló klasszikus zenével mutatja be, adta hírül a kolozsvári
EBS rádió…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Ingyenes online szentírás ismereti képzés indul
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Felnőttképzési Bizottsága első előadás-sorozatát az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulattal
közösen szervezi. Az oktatóvideókat kizárólag az előre bejelentkezett érdeklődők érhetik el. Az előadásokat a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának tanárai, illetve meghívott szakemberek tartják…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

A Tompa Miklós Társulat Bioeel–Kemény-díjának átadása az Erdély TV-ben
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata idén rendkívüli, élő televíziós közvetítés keretében adja át az elmúlt
évad legkiemelkedőbb színészi teljesítményéért járó Bioeel–Kemény-díjat, az Erdélyi Magyar Televízió közreműködésével. A
Bioeel kozmetikum- és gyógyszergyártó cég a színház mindkét tagozatának támogatója és mecénása, már ötödik éve jelentős
összeggel támogatja – a cég kezdeményezésére – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház által létrehozott díjat…” Forrás: Enepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Andrejuvová: A kormánynak kárpótolnia kell a diktatórikus rendszer üldözötteit
A jelenlegi kormány szimbolikus és konkrét tettekkel is enyhíteni kívánja a diktatórikus rendszerek üldözöttei által elszenvedett
sérelmeket. Mindezt a Szlovák Nemzeti Tanács plénumában juttatta kifejezésre Anna Andrejuvová (OĽaNO) parlamenti képviselő
a Nemzeti Emlékezet Intézete (ÚPN) évzáró beszámolójának megvitatásakor. Hozzátette, a kormány elkötelezte magát a volt
kommunista állambiztonsági szerv tagjai szolgálati nyugdíjának általános megadóztatására, minden ott töltött év után 50 százalékos
adót kivetve. Az így nyert összegből egyéni nyugdíjpótlék fizetését javasolják a politikai foglyok, illetve özvegyeik részére“ –
jelentette ki…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A szlovák politikusok: szó sem lehet Trianon megnyitásáról
A trianoni diktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából megszólaltak a szlovák politikai élet szereplői, jelenlegi és korábbi
vezetői is. Zuzana Čaputová államfő szerint a szlovákok és a magyarok közös jövője szempontjából fontos, hogy azt keressék, ami
emberként és polgárként összeköti őket. „Egyben tartsuk tiszteletben a nyelvi és kulturális különbözőségünket, hiszen azok
kölcsönösen gazdagítanak bennünket” – írta Čaputová abban a kétnyelvű bejegyzésben, melyet csütörtökön, a trianoni
békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján tett közzé a közösségi hálón. […] Nincs szükség arra, hogy speciális szerződéseket
kössünk a szlovákiai lakosság egy részével, mi mindenkit egyaránt képviselünk. Ezt Peter Pellegrini, a parlament és a Smer-SD
alelnöke jelentette ki csütörtökön. […] Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke elutasít bármiféle vitát, amelynek a trianoni
békeszerződés megnyitása lenne a tárgya. […] A magyar nemzeti közösség memoranduma, amelyet a parlamenten kívüli MKP párt
küldöttei a héten terjesztettek Igor Matovič kormányfő elé, nem segíti elő a szlovák-magyar jószomszédi viszonyt. Ezt Ivan Korčok
(SaS-jelölt) külügyminiszter jelentette ki csütörtökön. Kijelentette: „Csak a médiából ismerem annak a dokumentumnak a
tartalmát…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A Nemzetiségi Oktatásért Felelős Főigazgatóság konstruktív együttműködésre törekszik a felvidéki
szakemberekkel
Iskolalátogatások, szakmai találkozók, sokszínű tapasztalatcsere és törvényalkotások – röviden így jellemezhetnénk az oktatási
minisztérium Nemzetiségi Oktatásért Felelős Főigazgatóság elmúlt hetekben végzett munkáját. A részletekről Gajdács Mónika, a
főigazgatóság megbízott vezetője számolt be a Felvidék.ma megkeresésére. Az első találkozások Komáromban, Rimaszombatban,
Kassán, valamint Eperjesen valósultak meg. A későbbiekben szeretnék felkeresni a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemet és
természetesen a pozsonyi Comenius Egyetemet sem hagyják ki. Az egyetemek mellett a tervek szerint felkeresik a zoboraljai magyar
alapiskolákat, illetve a fővárosi magyar tanintézményt is. Ugyancsak tervezik már az Ipoly menti pedagógusokkal való találkozást
Ipolyságon. Június első hetében Filip Mónika és Gajdács Mónika a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségét
látta vendégül. A szövetséggel kapcsolatban Gajdács Mónika elmondta: kulcsfontosságú szervezet, hiszen összefogja a felvidéki
magyar tanintézményeket és azok pedagógusait, emellett a rendezvényeivel támogatja a pedagógusok továbbképzését…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Hiánypótló kiadvány a felvidéki óvodapedagógiában
A Comenius Pedagógiai Intézet gondozásában megjelent Az óvodai nevelés állami oktatási programjának magyar nyelvű
szakfordítása. A Comenius Pedagógiai Intézet a 2017-es év első felétől folyamatosan figyeli a felvidéki magyar óvodapedagógiai
társadalom igényeit. Ebből kiindulva tevékenységünk egyik fontos célkitűzése volt a 2016-ban megjelent óvodai állami oktatási
program adaptációja. […] Magyar óvodáinknak annak ellenére kell versenyben maradniuk, hogy az állam több évtizedre
visszamenőleg nem biztosítja az alapdokumentumok magyar nyelvű fordítását…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Videó: Online államvizsgák a Selye János Egyetemen
Megkezdődtek az államvizsgák a komáromi Selye János Egyetemen. A járványhelyzetre való tekintettel ezeket online formában
valósítják meg. Így adnak számot a megszerzett tudásukról a felsőoktatási intézmény a mester szintű és a kiegészítő pedagógiai
tanulmányok hallgatói…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk >

Az elmúlt száztíz év legnagyobb beruházása a Selye János Gimnáziumban
Megújul a világítás, korszerűsödik a fűtésrendszer, kicserélik az ablakokat, restaurálják a stukkókat, illetve hőszigetelik a
tornatermet – több mint 1,7 millió eurós beruházás a patinás komáromi gimnáziumban. Az építkezést, tehát a munkálatokat teljes
egészében Nyitra megye finanszírozza. […] Az, hogy kiérdemeltük Nyitra megye támogatását, annak köszönhető, hogy
gimnáziumunk az elmúlt három évben mindig az első helyen végzett a tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, míg a
sporteredmények alapján a második-harmadik helyen végeztünk 96 iskola közül…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Lerombolt magyar múlt Pozsonyban
Pozsonyban az elsők között tiltották be az utcák, terek és parkok elnevezéseit, amelyek magyar történelmi személyekről, avagy
Habsburg-uralkodókról voltak elnevezve. A (cseh)szlovák nemzet dominanciája megerősítésének következő akadályát olyan
szembetűnő jelekben látták, mint a városok főterein álló magyar vonatkozású köztéri szobrok, emléktáblák és műalkotások.
Természetesen nemcsak Pozsonyban, hanem az egész országban is jellemző volt az Osztrák–Magyar Monarchia emlékeinek (főleg
Mária Terézia, Ferenc József és Erzsébet királyné szobrainak) az eltüntetése vagy teljes megsemmisítése. A magyarok esetében a
Magyar Királyság, az 1848–1849-es szabadságharc, a millenniumi emlékművek és a neves magyar írók és költők emlékét hirdető
szobrok és alkotások estek áldozatul. Pozsonyban a barbár szoborrombolás áldozata lett a város leghíresebb alkotása, Fadrusz János
remekműve, Mária Terézia lovas szobra is, amelynek azelőtt a csodájára jártak. […] szoborrombolás áldozatául esett a dévényi
Árpád-szobor is, amelyet csehszlovák legionáriusok 1921-ben robbantottak fel. …” Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

II. Rákóczi Ferenc fejedelemre emlékeztek a lévaiak
Az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából 2020. június 10-én a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein
belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 109. helytörténeti előadására, melynek témája „II. Rákóczi Ferenc,
az ember” volt. Az előadót, Kun Ferenczet, a Rákóczi Szövetség alelnökét és a szép számban megjelent érdeklődő közönséget
Müller Péter, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

Gyászhír: Strieženec Horváth Rudolf, koreográfus, újságíró
Elhunyt Strieženec Horváth Rudolf, koreográfus, újságíró. 1930. szeptember 19-én, Pozsonypüspökin született. Dolgozott
munkásként, tanítóként, művelődési intézeti igazgatóként, újságíróként. Előadója volt a Csemadok és a Népművelési Intézet által

szervezett rendszeres tánccsoport-vezetői tanfolyamoknak. Tanácsadóként segítette a két intézmény munkáját, Takács Andrással
együtt néptánc gyűjtéseket is folytatott. A Nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Karának tánccsoportjával (Cigánytánc) és a
Szőttessel (Üveges, lassú és friss) kétszer nyerte el Az év legjobb koreográfiája díjat. Vezetésével a Csallóközi Dal- és Táncegyüttes
meghatározó szerepet töltött be a szlovákiai magyar néptáncmozgalomban, és több néptáncegyüttes (Istiglinc, Dunaág)
megalakulását kezdeményezte…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk >

Így emlékezik a Felvidék a trianoni szétszakítás 100. évfordulóján az összetartozásunkra
2020. június 4-én a legtöbb felvidéki magyar szervezet megemlékezik a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról.
A Magyar Közösség Pártja Központi Irodája összeállította a regionális megemlékezések sorát, ezt az alábbiakban tesszük közzé.
[…]Újabb turul a Felvidéken, felavatták az izsapi Trianon-emlékművet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Felhívás: Lakosságcsere, „Továbbélő történelmünk”
Hetvenegy évvel ezelőtt, 1949. június 5-én fejeződött be a Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcsere, amely az 1946.
február 27-én Budapesten aláírt egyezmény értelmében került végrehajtásra. A Pozsonyi Magyar Intézet és a Fórum
Kisebbségkutató Intézet „Továbbélő történelmünk” címmel közös felhívást hirdet. A nemzeti összetartozás évének keretében arra
kéri az érintetteket, hogy amennyiben családi hagyatékukban fellelhetők a csehszlovák–magyar lakosságcsere eseményeit
megörökítő korabeli fényképek vagy egyéb dokumentumok, rövid történetekkel, visszaemlékezésekkel ellátva küldjék el azokat a
lent közölt címre…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ismét módosulhat a választási törvény
A Legfelső Tanács június 4-én elfogadta első olvasatban a 3485. számú törvényjavaslatot, amely számos ponton módosíthatja a
hatályos Választási törvénykönyvet – jelentette a Hromadszke. A törvényjavaslatot 292 képviselő szavazta meg a minimálisan
szükséges 226 helyett, vagyis az utóbbi időben ritkán tapasztalható egységet tanúsítottak a honatyák. A javaslat elfogadása esetén a
jövőben minden 15 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú településen nyílt listás arányos rendszerben kellene lebonyolítani a
választásokat. Így viszont csak a 15 ezer főnél kisebb településeken maradna fenn a független jelöltek indulásának lehetősége. Nyílt
listás arányos választási rendszer esetén a választóknak két kockát kell bejelölniük a szavazólapon: a választott párt és az adott párt
egyik jelöltjének neve mellett…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Veszélyben az újságírók és a szólásszabadság
Ukrajnában 2020 májusa folyamán 11 alkalommal sértették meg a szólásszabadságot. Az esetek többségében újságírókat
akadályoztak meg munkájuk végzésében. A Tömegtájékoztatási Intézet most publikált adatai szerint az elmúlt hónapban 7
zsurnalisztát ért fizikai bántalmazás. 2020-ban az intézet összesen 91 törvénysértő esetet rögzített. 45 alkalommal akadályozták az
újságírók tevékenysédét, tizenegyszer alkalmaztak ellenük erőszakot, nyolcszor pedig fenyegetéssel kísérelték meg elrettenteni
őket…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

A külügyminiszter cáfolja, hogy magyar járást hoznának létre Kárpátalján
Nincs szó semmilyen magyar járás létrehozásáról Kárpátalján, sem pedig Magyarországgal szembeni kötelezettségvállalásról
magyar nemzetiségű járás kialakításáról a közelmúltban tartott ukrán–magyar budapesti külügyminisztériumi találkozón – közölte
szerdán Dmitro Kuleba külügyminiszter szerdán Facebook-oldalán az ukrán médiában megjelent állításokra reagálva, amelyek
szerint Ukrajna nagy határ menti járást hoz létre Magyarország befolyásának engedve…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Közzétették a megyék járásrendszereit ábrázoló térképeket
A Közösség- és Területfejlesztési Minisztérium megküldte jóváhagyásra a megyék új, összevonással megnagyobbított
járásrendszerének tervezetét a központi kormányzati szerveknek, a megyei állami adminisztrációknak és az önkormányzati
szövetségeknek. A megyék tervezett felosztását bemutató térképeket a Decentralizáció (decentralization.gov.ua) weboldal közölte.
A kormány máris elfogadta Kijev megye új közigazgatási felosztásának tervezetét, melynek értelmében az eddigi 25 járást hatba
szándékoznak összevonni. A kormány szerint a járásrendszer átalakításának szükségességét a jelenlegi régiók paramétereinek
aránytalansága indokolta. Ukrajnában jelenleg összesen 490 járás van. A közigazgatási reform eredményeként 26 járást ma már
teljes egészében kistérségek (OTH) alkotnak, amelyek a decentralizáció értelmében a járási állami adminisztrációk és a járási
tanácsok szinte valamennyi hatáskörét átvették…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Babják Zoltán nyílt levele Ukrajna államfőjének
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez, Kárpátalja megye járásrendszerének
kialakítása ügyében. Beregszász polgárait aggasztják az úgynevezett „kárpátaljai magyar járással” kapcsolatos spekulatív
publikációk, amelyek rendszeresen megjelennek a sajtóban. Mi is Ukrajna állampolgárai vagyunk! Az ország többi megyéjében
élőkhöz hasonlóan nekünk is jogunk van az önkormányzatiságra. Beregszász nem akarja, hogy Munkácshoz csatolják! A Legfelsőbb
Tanács közel 20 éve megyei jogú városi rangot adott Beregszásznak, ami, véleményünk szerint, feljogosítja arra, hogy járási
székhely legyen…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Hennagyij Moszkal: A decentralizáció Kárpátalja eltűnéséhez vezet
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja korábbi kormányzója egy ukrán tévécsatorna adásában nyilatkozott az országban folyó
decentralizációról. Kijelentette, hogy míg Luhanszk és Kárpátalja megyék élén állt, nem ismerte el a reformot. „Ez a reform a megye
eltűnéséhez vezet, többé már nem lesz az a régió. Nemrég derült ki, hogy Kárpátalja 13 járásából összesen 5-öt hagynak meg, s az
eredeti tervek szerint végképp csak három maradt volna. […]A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) bírálta az ukrán
kormánynak a napokban nyilvánosságra hozott tervezetét Kárpátalja megye új közigazgatási felosztásáról…” Forrás:
Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Távoktatás Munkácson – problémákkal és sikerekkel
II. Rákóczi Ferenc és Munkácsy Mihály városában, sajnos, igencsak kisebbségi létbe szorult a magyarság, melynek egyik
tartóoszlopa a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, melynek igazgatójával, Schink Istvánnal beszélgettem az online oktatásról,
annak kezdeteiről, buktatóiról és eredményességének a kérdéséről… […] Az iskolánkban összesen negyvenhét pedagógus
négyszázhetvennyolc gyermeket oktat. Sajnos, színmagyar családban nagyon kevés gyermek nevelkedik, véleményem szerint az
összlétszám csupán húsz százaléka. A vegyes házasságokban a nagyszülők még elvétve magyarnak vallják magukat, és beszélik is
a nyelvünket, de ahogy lejár életük órája, sajnos, egyre kevesebben vannak. A gyermekek többsége pedig ukrán családban
nevelkedik. Miért választották a szüleik mégis a magyar iskolát? Egyesek azért, mert magyar felmenőik vannak, s valóban a
gyökereik felé húznak, míg mások a kialakult politikai helyzet miatt döntöttek így…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Megemlékezés az online térben
Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó szervezésében egész napos virtuális megemlékezésen vehettünk részt a
közösségi média oldalán. Az ismert versmondó június 4-re, a nemzeti összetartozás napjára hirdetett online eseményében szerte a
Kárpát-medencéből és a diaszpórából is csatlakoztak művészek, egyházi képviselők…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Cikksorozat: Boldogulás szülőföldön 5. rész
Ahogy azt az előző cikksorozatunkban is olvashatták, olyan kárpátaljai fiatalokat keresünk, illetve szólaltatunk meg, akik itthon,
Kárpátalján próbálják meg kihozni saját magukból és istenadta tehetségükből a legtöbbet, téve mindezt az ukrán állam nyújtotta
szerény lehetőségek fényében. Ezek a fiatalok a külföldi ‒ sok esetben viszontagságokkal teli ‒ munka csábításának ellenállnak,
inkább itthon próbálnak boldogulni, önmagukat megvalósítani, környezetükön segíteni. Mostani cikkünk ismét a szülőföldjét,
Kárpátalját szerető, itthon kitartással és sikerrel tevékenykedő két fiatalt mutat be…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Magyar állami elismerések a nemzeti összetartozás napján
Magas rangú magyar állami kitüntetéseket adtak át Beregszászban a nemzeti összetartozás napján. A Magyarország Beregszászi
Konzulátusán megtartott átadón Debreceni Mihály szerkesztő, újságíró Magyar Arany Érdemkeresztet, valamint Czigler Tibor
pedagógus Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. A rendezvény kezdetén Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte
az egybegyűlteket, ezt követően Szilágyi Mátyás főkonzul tartott ünnepi beszédet. A köszöntőt követően átadták a magas szintű
kitüntetéseket. Debreceni Mihály ismert és elismert szerkesztő, riporter Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. Czigler Tibor
pedagógus Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át, aki kimagasló munkát végzett a Rahói járásban a magyar és ukrán kapcsolatok
mélyítése érdekében az elmúlt 61 évben. […] A kárpátaljai magyarság megmaradását szolgáló közéleti tevékenysége, valamint az
irányítása alá tartozó falvak fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréséül Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke még márciusban,
a nemzeti ünnep alkalmából adományozott Oroszi Józsefnek magas magyar állami kitüntetést…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerb-magyar együttműködésből jött létre gyümölcsfeldolgozó Ariljén
Az élelmiszeriparba való beruházás fontos a bruttó hazai termékünk és a gazdasági növekedésünk számára, s az állam minden jó
kezdeményezést támogatni fog, hangsúlyozta Ana Brnabić miniszterelnök Ariljén a vállalkozókkal folytatott megbeszélésén. A
H&S Fruits gyümölcsfeldolgozó gyárat látogatta meg, amely Szerbia és Magyarország együttműködésének eredményeként jött
létre, s az ariljei gyár és a kecskeméti vállalat közös beruházása…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Rekordszámú jégelhárító rakétát lőttek ki tegnap Szerbiában
243 kilövőállomásról 983 rakétát indítottak meg, ez pedig abszolút rekordot jelent mostanáig. Ez az új, automatikusan működő
jégelhárító rendszereknek köszönhető, amelyeket a valjevói radarközpont keretében telepítettek még tavaly. Ez a rendszer 20
másodperc alatt tud kilőni egy rakétát, és akár 16 célt is el tud találni. Idén még az užicei és a bukuljai radarállomásoknál is
felállítanak ilyen új rendszereket…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

A magyarok körében is kampányoló Vajdasági Front Délvidék szerte megrongálja a magyar település táblákat
Délvidék szerte folytat kampányt a Vajdasági Front nevű politikai formáció, amely az Egyesült Demokratikus Szerbia néven indul
a választásokon kb. egy tucatnyi törpepárt összefogásával. A politikai opció a magyarokat is igyekszik megszólítani, így például
Magyarkanizsán a Magyar Mozgalomból kiugrott politikusok egy része is náluk kampányol. Délvidék szerte politikai hirdető
felületnek használják a települések tábláit, azonban feltűnő módon csakis kizárólag a magyar feliratokat ragasztják le, sok esetben
oly módon, hogy az olvasható se legyen…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

VMDK: A VMSZ és az MM közös nemzetárulása Szabadkán, hogy megszavazták a magyarellenes szobrot
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) elítéli a szabadkai Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ)
alapszervezetének szolgalelkűségét és egy olyan döntés megszavazását ami alapján Szabadka központjában, kiemelt helyen a Jadran
mozi előtti téren hatalmas méretű szobrot emelnek Karagyorgyevics I. Péter szerb királynak. A Vajdasági Magyarok Demokratikus
Közössége ezt a cselekedetet rossz politikai üzenetnek ítéli meg, hiszen az erről szóló döntés pont a trianoni békediktátum 100-ik
évfordulója előtt egy héttel került elfogadásra és a szobor elhelyezkedése Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának közvetlen
közelében lesz…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

Új felületen várja olvasóit a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet adattára
Vamadia oldalra költözött a vajdasági műveknek helyet adó digitális könyvtár, a képzőművészeti alkotásokat gyűjtő képzőművészeti
tár, s a periodikatár is, amelyben – többek közt – a Híd folyóirat, az Új Symposion, a Kalangya, a Szabad Vajdaság, a Létünk, a
Képes Ifjúság és a Magyar Szó mindenkori lapszámait találhatjuk. Az adattár ingyenesen használható. A Vamadia oldalon
pillanatnyilag 727 festményt, több mint 15 ezer lapszámot és 67 irodalmi művet találunk…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Ünnepelt a Vajdasági Levéltár
A Vajdasági Levéltár kedden ünnepelte meg 94 éves fennállását, ugyanakkor a levéltárosok világnapjáról is megemlékeztek az
intézményben. Az évfordulót könyvbemutatóval is egybekötötték. A Hogy ne felejtsük el a múltat című kiadvány Sanja Gavrilović
tollából született, aki az elmúlt években nagy munkát fektetett bele művének megírásába. A könyvben az Osztrák–Magyar
Monarchiában a szerb kultúra 19. és 20. század fordulóján élt jelentős személyiségeinek életrajzát és munkásságát mutatja be. Az
eseményen nagyszámú közönség vett részt, melyet jelenlétével Dragana Milošević tartományi művelődési és tájékoztatási titkár is
megtisztelt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Új iskolát avattak fel Dreán
Új iskolaépületet avattak fel tegnap az Óbecse községhez tartozó, mintegy 500 lelket számláló, zömében magyarok lakta Dreán. Az
óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola kihelyezett tagozataként működő intézményben szeptemberben kilenc alsós kisdiák kezdi
meg a tanévet, de az óvodások is ide járnak majd… […] Az iskolaépület felújítása 2008-ban kezdődött meg, de végül teljesen újjá
kellett építeni. A tartományi kormány erre a célra 26 millió dinárt fordított…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Megjelent az Újvidéki Egyetem felvételi pályázata
Megjelent az Újvidéki Egyetem pályázata az első éves egyetemi hallgató felvételére a 2020/2021-es tanév minden tanulmányi
fokozatára. A következő tanévben az Újvidéki Egyetemen összesen 15.964 egyetemi hallgató iratkozhat be, közülük 8.234 állami
költségvetésen, 7.730 pedig önköltségen folytathatja tanulmányait. A zombori Pedagógiai Kar és a szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar a felvételi vizsga előtt képességfelmérést is végez, mégpedig június 29-én…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Kiosztották az MNT videópályázatának díjai
A Magyar Nemzeti Tanács 2020. márciusában Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes! címmel kisvideó-pályázatot hirdetett a
vajdasági felsőoktatási intézmények első-, másod- és harmadéves hallgatói részére. Azt kérték a pályázóktól, hogy fogalmazzanak
meg üzeneteket az utánuk következő felvételizők generációinak. A beérkezett pályamunkákat egy négytagú zsűri bírálta el, valamint
a Magyar Nemzeti Tanács Instagram oldalán a közönség is szavazhatott az általuk leginkább kedvelt videóra. Az első díjat Kukli
Krisztián (Szabadkai Műszaki Szakfőiskola) érdemelte ki, második lett a kúlai Balla Georgina (MTTK, Szabadka), a harmadik díjat
a zsablyai Barna Anita (Természettudományi-matematikai Kar, Újvidék) kapta…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjú: Bővülő felsőoktatási együttműködés
A Kismartoni Főiskola és a Soproni Egyetem Közgazdasági Karának együttműködése már hosszú múltra nyúlik vissza. A
kooperációnak köszönhetően a Kismartoni Főiskolán már doktori címet is lehet szerezni. A téli szemeszterre még várják a
jelentkezéseket. Czeglédy Tamás dékán az együttműködésről, melynek során már a Soproni Egyetem és a Kismartoni Főiskola
hallgatói vendégül is láthatták egymást…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjúk: Ausztriai magyarok az összetartozás napján
Az Ausztriában élő magyarok is országszerte megemlékeztek csütörtökön a Trianoni Békeszerződés 100. évfordulójáról és több
egyesület is megünnepelte a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nemzeti Összetartozás
Napját. Bécsben az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának képviselői az AMAPED Mariahilfer Strasse-ban működő
központjában találkoztak csütörtök délután. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Kaláka
Klub a Collegium Pazmaneum IX. kerületi épületében emlékezett meg Trianon 100 évfordulójáról és a Nemzeti Összetartozás
Napjáról. […] Ausztria nyugati tartományaiban, így Salzburgban is megünnepelték az ottélő magyarok a Nemzeti Összetartozás
napját. A Salzburgi Magyar Egyesület pikniket szervezett a Preuschen Parkba. […] Kelemen László a burgenlandi magyarság
szemszögéből tekint az évfordulóra…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 >

DIASZPÓRA
Rádióinterjú: NYEOMSZSZ memorandum az I. világháborút lezáró békekötések 100. valamint a II. világháború
befejezésének 75. évfordulójára
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége memorandumot tett közzé az I. világháborút lezáró békekötések 100.
valamint a II. világháború befejezésének 75. évfordulójára. A megemlékezésen túl Európa lényegére kívánták felhívni a figyelmet.
A NYEOMSZSZ vezetőségének tagjai a tavalyi közgyűlésükön döntöttek úgy, hogy nem szeretnének „gyászszerű“ megemlékezést
a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján. Mindössze biztatták a 17 országos tagszervezetet arra, hogy méltóan emlékezzenek meg
a történelmi eseményről, ők maguk pedig egy memorandummal, állásfoglalással lépnek a nyilvánosság elé. […] Meggyőződésünk
szerint alapelvként meg kell őrizni a történelmi folyamatok során kialakult nyelvi és kulturális közösségeket természetes jogaikban
és önálló életvitelükben. Hangsúlyosan utalunk a többségi társadalmakon belül élő, önkényesen meghúzott államhatárok mögött
létrehozott nemzeti kisebbségekre. Az államnemzetekhez hasonlóan őket is megilleti a teljes politikai, jogi, társadalmi és kulturális
egyenjogúság. […] Az Európai Uniónak elnapolhatatlan feladata, sőt, kötelessége az idevágó alapelvek kidolgozása, alkotmányjogi
megalkotása és kivitelezése…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

A trianoni békediktátumra emlékeztek Kanada magyar közösségei
17 település kapcsolódott össze a kanadai magyarok trianoni megemlékezésén. Az online műsorfolyamban fiatalok és idősek,
zenészek és versmondók, az egyházak képviselői és KCSP ösztöndíjasok közösen emlékeztek az 1920-as békediktátum
évfordulójára. […]A Nemzeti Összetartozás Fája Program keretében a Kanada-szerte működő magyar szervezetek emlékfákat

ültettek saját városaikban a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából. Ehhez a kezdeményezéshez a
Vancouver-szigeten élő magyarság két szervezete – a Victoriai Magyar Társaskör és a Nanaimoi Magyar Kulturális Egyesület – is
csatlakozott…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Trianon 100 megemlékezés Prágában
A Prágai Magyar Katolikus Plébánia csatlakozott több kezdeményezéshez is, melyek a tragikus trianoni békeszerződés aláírásának
100. évfordulójára emlékeztek. 16:30-kor 100 másodpercre megszólaltak Prága belvárosában a magyar katolikus közösségnek
helyet adó Szent Henrik és Kunigunda Templom harangjai. Elsőként dr. Mátis Károly, az Esterházy János Társulás elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd Balga Zoltán plébános atya mondott ünnepi beszédet…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk
>

Augsburgi magyarok megemlékezése a nemzeti összetartozás napján
Az augsburgi magyarok este nyolc órakor gyűltek össze, hogy emlékezzenek a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra és
erősítsék nemzeti összetartozásukat. A megemlékezés az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió szervezésében valósult
meg, az idei rendkívüli körülmények okán online térben, a Zoom rendszeren keresztül…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

