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Magyarország 50 romániai beteget átvesz intenzív ellátásra, Szeged és Debrecen 

segít be 
2021. október 13. – MTI, Híradó, Mandiner, Demokrata, Magyar Hírlap, Hír TV, Origo, 

Magyar Narancs, HVG, 168, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Felvidék Ma, Körkép, Pannon 

RTV 

Magyarország segít Romániának és 50 koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra – 

mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető 

kiemelte: Romániában rendkívül komoly kihívásokkal küzdenek a járványhelyzet tekintetében, 

„nagyon sok a súlyos beteg, nagyon sok a napi esetszám”. Az elmúlt napokban folyamatosan 

egyeztettek Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke Attila egészségügyi 

miniszterrel abban a kérdésben, hogy Magyarország miként tudna segítséget nyújtani 

Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben – közölte az MTI szerint. Elmondta: 

korábban lélegeztetőgépeket és favipiravir hatóanyagú gyógyszert is küldtek, azonban ennél 

egy nagyobb kérése is volt a romániai kormánynak. Ez arra vonatkozott, hogy Magyarország 

vegyen át súlyosan beteg koronavírusos fertőzötteket intenzív kezelésre, ugyanis "a romániai 

egészségügyi ellátórendszer leterheltsége sok esetben már a határon mozog" - mutatott rá. 

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata az Ukrajna–EU csúcsértekezlet 

zárónyilatkozatával kapcsolatban 
2021. október 13. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutatónak ítéli, hogy az Ukrajna–Európai 

Unió csúcsértekezlet közös zárónyilatkozata tartalmaz egy, a kisebbségek jogait érintő részt is. 

A találkozó zárónyilatkozatának 17. pontja szerint: „Ukrajna és az EU kinyilvánítják 

készségüket a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartására az 

ENSZ és az Európai Tanács egyezményei és megfelelő jegyzőkönyvei rendelkezéseinek 

megfelelően. Ezzel kapcsolatban Ukrajna folytatja a konzultációt és az együttműködést a 

Velencei Bizottsággal, és folytatja a jelenlegi tartalmas párbeszédet a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek képviselőivel, valamint a vonatkozó törvényekről.” Reméljük, hogy a 2021. 

október 12-én elfogadott dokumentumban foglaltak nemcsak papíron maradnak, hanem a 

gyakorlatban is alkalmazásra kerülnek. 
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https://mandiner.hu/cikk/20211013_magyarorszag_50_beteget_vesz_at_romaniatol_intenziv_ellatasra
https://mandiner.hu/cikk/20211013_magyarorszag_50_beteget_vesz_at_romaniatol_intenziv_ellatasra
https://karpataljalap.net/2021/10/13/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata-az-ukrajna-eu-csucsertekezlet-zaronyilatkozataval
https://karpataljalap.net/2021/10/13/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata-az-ukrajna-eu-csucsertekezlet-zaronyilatkozataval
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Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester replikája a Krónika cikkére 
2021. október 13. – Krónika 

Válaszlevelet juttatott el a Krónika szerkesztőségéhez a replika jogán Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere a Krónika október 7-ei számában Porhintés a vásárhelyi főtér 

szecessziós jellegének őrzése címmel megjelent cikk kapcsán. A levelet módosítás nélkül, teljes 

terjedelmében közölték, azzal a megjegyzéssel: a Krónikára eddig sem volt, és ezután sem lesz 

jellemző a rosszindulat, a lejárató szándék. 

 

Oltásellenesség: Csibi Barna újabban a magyarellenes Şoşoacát támogatja? 
2021. október 13. – maszol.ro 

Úgy tűnik, hogy a szélsőséges nacionalizmusáról elhíresült Csibi Barna a koronavírust tagadók, 

oltásellenesek táborát erősíti, és a jelek szerint az új trend azt kívánja, hogy korábbi elveit 

feladva szélsőségesen magyarellenes politikusokat támogasson nyilvánosan. Az önmagát 

blogján székely közéleti aktivistának nevező férfi kedden egy erre utaló videót tett közzé. 

Vélhetően ő áll az Osváth Szilárd nevű profil mögött, amellyel a Csíkszeredai Jobboldal 

elnevezésű nyilvános Facebook-csoportban – amelynek ő maga az adminisztrátora – a Maszol 

oltásellenességről készült cikksorozatának harmadik részét vesézi ki, és burkoltan fenyegeti 

interjúalanyunkat, dr. Tar Gyöngyit, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjét. 

 

Zajzoni Rab István-díjat kapott Brassóban Tőkés László 
2021. október 13. – Bihari Napló 

Ünnepi istentisztelet keretében osztották ki az idei Zajzoni Rab István-díjakat a brassói magyar 

evangélikus-lutheránus templomban 2021. október 10-én, tájékoztat közleményében Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke sajtóirodája. 

 

Kormányalakítás: eredménytelen a Cioloş által kezdeményezett első tárgyalási 

forduló 
2021. október 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Eredménytelenül zárult az első, szerda délutáni találkozó, amelyet Dacian Cioloş kijelölt 

miniszterelnök, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke kezdeményezett a 

kormányalakításról a koalíciós partnernek felkért Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ 

elnökeivel, Florin Cîțuval és Kelemen Hunorral, illetve a nem magyar nemzeti kisebbségek 

képviselőházi frakciójának vezetőjével, Varujan Pambucciannal. Az RMDSZ részéről szerdán 

Kelemen Hunor a Digi FM-nek nyilatkozva, szkeptikusnak mutatkozott a koalíció 

helyreállításának sikerességét illetően. Némi gúnnyal arról beszélt: meg kell nézni, most 

hogyan lesz képes Cioloş összehozni a parlamenti többséget, miután a másik oldalon, a 

Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) összefogva 

ez már egyszer sikerült, hiszen összejött a kormány megbuktatásához szükséges többség. 

Kelemen szerint november közepéig megoldást kell találni a belpolitikai válságra, mivel a jövő 

évi költségvetést csak teljes jogú kormány dolgozhatja ki. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-replika-jogan-soos-zoltan-marosvasarhelyi-polgarmester-reakcioja-a-kronika-egyik-cikkere
https://maszol.ro/belfold/Oltasellenesseg-a-szekely-aktivista-Csibi-Barna-ujabban-a-magyarellenes-Sosoacat-tamogatja
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zajzoni-rab-istvan-dijat-kapott-brassoban-tokes-laszlo-3960257/
https://kronikaonline.ro/belfold/eredmenytelen-elso-targyalasi-fordulo
https://kronikaonline.ro/belfold/eredmenytelen-elso-targyalasi-fordulo
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Rendhagyó történelemórák Trianonról 
2021. október 13. – szekelyhon.ro 

A 101 évvel ezelőtt történtekre emlékeztet, egyben hitelesen tájékoztatja a legfiatalabbakat 

Trianonról az a kiállítás, amelyet a Magyarságkutató Intézet idén június 4-én, az Összetartozás 

Napján indított útjára. A 24 darabból álló történelmi roll-up sorozat most – Erdélyben elsőként 

– Székelyudvarhelyre érkezett, és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 

emeleti folyosóján kapott helyet. 

  

Forró: Szüntessünk meg tizenhárom beneši dekrétumot, és zárjuk le a múltat 
2021. október 13. - ma7.sk  

„Minden miniszter felvázolja a saját reformját, és ez egyáltalán nincs összhangban a területi 

felosztással” – mondta Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a Pravda Az igazságról van szó című 

videós műsorában és a természetes régiókhoz való visszatérést szorgalmazta. Az MKP, Most-

Híd és Összefogás egyesüléséből létrejött új politikai tömörülésről szólva elmondta: a 

Szövetség elsősorban a magyar kisebbség érdekeit fogja képviselni. Együtt kívánnak működni 

a többi kisebbséggel is, főleg a kelet-szlovákiai ruszinokkal. Forró leszögezte, hogy az új párt 

támogatja Szlovákia EU- és NATO-tagságát, de értékrendjében nem hajlik sem a jobb, sem a 

baloldal irányába. „Elutasítjuk a szélsőséget és a Kotlebáékkal és a Smerrel való 

együttműködést” – tette hozzá. A Szövetség politikai céljai közt elsősorban a magyar közösség 

helyzetének javítását említette, ami Forró szerint „mellékvágányra került”. 

 

Négy új híd épül 2023 végéig a magyar-szlovák határon 
2021. október 13. - ma7.sk, bumm.sk  

„A napokban ünnepeltük az újjáépített Mária Valéria híd átadásának huszadik évfordulóját, a 

közeljövőben újabb három határhíd fenntartásáról létrejött magyar-szlovák megállapodást 

szentesíthet az Országgyűlés" - jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (ITM) szerdai közleményében a parlamenti és stratégiai államtitkár kifejtette: 

két közúti Ipoly- és egy kerékpáros Duna-híd építése kezdődik meg a leghosszabb közös 

határszakaszon. A parlament elé benyújtott törvénymódosítási javaslat az üzemeltetési, 

fenntartási feladatok megosztásáról létrejött megegyezést hirdetheti ki a legmagasabb 

jogszabályi szinten. Az Ipoly Nógrád megyei szakaszán Drégelypalánk-Ipolyhídvég és 

Őrhalom-Ipolyvarbó között épülnek új hidak egyenként 1,7 milliárd forintból. A kivitelezési 

közbeszerzési eljárások lezárultak, a vállalkozói szerződések hamarosan hatályba lépnek - 

derül ki az ITM közleményéből. A munkaterületeket akár már novemberben átadhatják, az 

építkezések befejezése 2023 végére várható.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/rendhagyo-tortenelemorak-trianonrol
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Korčok magyarázza a bizonyítványát 
2021. október 13. - ma7.sk  

„Ahogy megpróbálok türelmesen kommunikálni a lépéseimet illetően a külpolitikában, 

ugyanolyan türelmesen megpróbálom elmagyarázni a Magyarországgal szembeni lépéseimet 

is” – írta közösségi oldalán Ivan Korčok külügyminiszter hozzáfűzve, ennek célja valamennyi 

kérdés tisztázása és a jó viszonyok megtartása. Korčok Facebook-posztjában azt állítja, azért 

kérdezett rá magyar kollégájától a föld- és ingatlanvásárlási ügyekre meg a Szlovákiába érkező 

támogatásokra, mert az államok közötti kapcsolatok alapszabálya az, hogy egy másik állam 

területén csak annak tudtával és beleegyezésével lehet lépéseket tenni.  

 

A 22. Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenye után 
2021. október 13. - ma7.sk  

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 

2021 októberének második hétvégéjén immár 22. alkalommal rendezte meg az Őszirózsa 

magyarnóta-énekesek országos versenyét. A rendezvénynek ezúttal is a nagykürtösi járási 

Ipolyhídvég adott otthont. A nótaénekesek versenyébe 2021. szeptember 30-áig azok 

jelentkezését várták, akik betöltötték 16. életévüket, felső korhatár nem volt. A versenybe két 

magyar nótával (hallgató, csárdás) lehetett jelentkezni. Az elődöntőre szombaton került sor 

Ipolyszécsénykén; ezt az Őszirózsa-nótaest követte, amelynek keretein belül – a dunamocsi 

Mezei Zsolt és zenekara kíséretében – Gubík Magdi, Molnár Angelika, Jasovszky Mónika, 

Magyar Nándor, Básti János és Matus Ernő is színpadra lépett. „A magyar nóta nemzeti 

azonosságunk része, ez a mi zenei anyanyelvünk, szervesen illeszkedik hagyományaink közé. 

Ritmusa egyfelől a táncból ered, onnan hozza magával az ősi, ösztönös mozdulatokat, amelyek 

egyesülnek nyelvünk harmóniájával. A magyar nóta életünk része; örömünk, bánatunk, 

sikerünk és kudarcunk van benne megfogalmazva. Helye van a magyar nemzeti értékeink 

között is” – hangzott el a versenyt levezénylő Bodzsár Gyula köszöntőjében. 

 

Egy szalkai távfutó sikere Görögországban 
2021. október 13. - felvidek.ma  

A Spartathlon távfutó verseny tájainkon, de még Szlovákiában sem túlzottan népszerű sport. 

Az ipolyszalkai Gálik Ervin mégis világsikert ért el ebben a versenyben, amelyre másodszor 

nevezett be (először 2019-ben). Mivel tájainkon keveset tudnak az ultrafutásról, a Wikipédián 

tájékozódtam a történetéről. „A Spartathlon egy 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny 

Görögországban, Athén és Spárta között. Az 1983 óta évente rendezett verseny szeptember 

utolsó péntekén rajtol, és a futók az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló 

szobráig futnak. A Spartathlon egy Pheidippidész nevű athéni futár Hérodotosz által 

dokumentált futását reprodukálja, és történészek szerint ez a futás képezi a modern maratoni 

mitológia alapját. A verseny az egyik legkeményebb ultramaratoni futásnak számít a világon, 

és negyedszázados története során számos magyar sikert hozott.”  
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Topolya: Készül a község stratégiai fejlesztési terve  
2021. október 13. – Vajdaság Ma 

A 2022-2030-ig terjedő időszakra készítenek átfogó stratégiai fejlesztési tervet a Topolyai 

Községi Fejlesztési Társulás koordinálásával. A gazdaságra, közműfejlesztésre és a polgárok 

számára egy élhetőbb környezet megteremtésére fókuszálnak, de kikérik a civil szervezetek, 

vállalkozók és a polgárok véleményét is. A tartományi regionális, fejlesztési, régióközi és helyi 

önkormányzati titkárság támogatásával készül Topolya község stratégiai fejlesztési terve. 

Szatmári Adrián, a község polgármestere elmondta, hogy valójában már folyamatban van a 

stratégiai terv kidolgozása a 2022-től 2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A Községi 

Fejlesztési Társulás szervezésében sor került ma az első összejövetelre is. A terv kidolgozására 

ugyanis három tematikus szakmai csoportot hoztak létre. 

 

Pásztor István: Féken tartott energiaárak 
2021. október 13. – Vajdaság Ma 

Az elkövetkező fél évben lehetnek új pályázati kiírások a Prosperitati Alapítványnál - 

nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István, a VMSZ 

elnöke. A Prosperitati Alapítványnál az elkövetkező félévben várhatóan új pályázatokat írnak 

ki - erről is beszélt Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. A házvásárlási 

és startup pályázat megjelenését a jövő évre tervezik, továbbá egy kisebb összegű, de nagy 

volumenű, sok embert érintő mezőgazdasági fejlesztési pályázat kiírása is tervben van - tette 

hozzá a VMSZ elnöke. 

 

Újraindult a Ringató 
2021. október 13. – Magyar Szó 

A kúlai Népkörben minden szerdán 17 órától a 0–5 éves korosztály számára újraindult a 

Ringató program, ami tulajdonképpen egyfajta zenei nevelési módszer. A programot Hardi 

Klemm Katalin vezeti, aki elmondta, hogy élő énekszóval, hangszerjátékkal, mondókákkal, 

ölbéli játékokkal, jártatókkal, simogatókkal, hangutánzókkal mutat mintát a szülőknek a 

művészeti és zenei nevelés lehetőségeire és az anyanyelv létfontosságára, továbbá törekszik 

arra, hogy a szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét. 

 

Újabb nagy pofont kapott Ukrajna – Az EU szerint legális a magyar-orosz 

gázszerződés 
2021. október 13. – Kiszo.net 

– Semmi illegális, semmi, ami az európai uniós irányelvek ellen menne, nincs a magyar–orosz 

gázszerződésben tudomásom szerint − jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikáért felelős képviselője kijevi látogatásakor a Reuters hírügynökségnek. Borrell 

az Ukrajna–EU konferencia után azt is elmondta, hogy a tagállamok szabadon köthetnek 

kétoldalú egyezményeket, írja a Magyar Nemzet. K
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27048/Topolya-Keszul-a-kozseg-strategiai-fejlesztesi-terve.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27046/Pasztor-Istvan-Feken-tartott-energiaarak.html
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Ukrajnában felfüggesztik az oltatlan pedagógusok munkaviszonyát 
2021. október 23. – MTI, Hvg.hu, Index.hu, Ma7.sk, 24.hu 

Ukrajnában felfüggesztik azoknak a pedagógusoknak a munkaviszonyát, akik nem veszik fel a 

koronavírus elleni védőoltást, így fizetést sem kapnak - közölte az egészségügyi minisztérium 

szerdán, Viktor Ljaskóra a tárca vezetőjére hivatkozva. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a 

pedagógusok is azon foglalkozásúak kategóriájába tartoznak, akik számára kötelező a 

védőoltás. Az oktatási szféra dolgozói novemberig kaptak haladékot arra, hogy beolttassák 

magukat, különben az úgynevezett országos karantén ideje alatt nem dolgozhatnak és így 

munkabért sem kapnak. 

 

Megállták a helyüket a muravidéki termékek 
2021. október 13. – Népújság 

A Budapesten október 6-a és 10-e között megrendezett OMÉK – Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyarország legnagyobb, legrégebbi és nagy tradíciókkal 

bíró agrárgazdasági rendezvénye. Az ágazati seregszemlén a Muravidék is jelen volt. A vásár az 

„Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérő eseményeként valósult meg 

a HUNGEXPO területén. – A külhoni magyar kisgazdák és termelők minden évben kapnak 

helyet a vásáron való megjelenésre. Az idei bemutatkozásunk rendkívül sikeres volt. A 

látogatók száma is meghaladta az elképzeléseinket, köszönhetően a világkiállításnak – mondta 

Farics Doris, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének elnöke, a muravidéki bemutatkozás 

főszervezője. – A kiállítóstandunkon saját, egyesületi boraink mellett muravidéki termelők 

mutatkoztak be. 

 

Új tantermek Lendván, tornaterem Gyertyánosban 
2021. október 13. – Népújság 

A múlt hét elején a Városházán 1,3 millió euró értékű társfinanszírozási megállapodást írt alá 

Slavinec Mitja, az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium államtitkára és Magyar János, 

Lendva Község polgármestere. A minisztériumi támogatás az 1. Sz. Lendvai KÁI épületének 

bővítését teszi lehetővé, a magyar kormány az iskola gyertyánosi egység tornatermének 

megépítését támogatja. Elképzelhető azonban, hogy a munkálatok késni fognak. Az új 

melléképület társfinanszírozásáról szóló szerződés aláírása nyomán Lendva Község folytatja a 

beruházás elindításához szükséges eljárásokat. A bővítéssel az 1. Sz. KÁI alapterülete több mint 

850 négyzetméterrel bővül. 
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https://hvg.hu/vilag/20211013_Ukrajnaban_oltatlan_tanarok_munkaviszony_fizetes
https://www.nepujsag.net/horizont/11227-meg%C3%A1llt%C3%A1k-a-hely%C3%BCket-a-muravid%C3%A9ki-term%C3%A9kek.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11233-%C3%BAj-tantermek-lendv%C3%A1n,-tornaterem-gyerty%C3%A1nosban.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 13. – Kossuth Rádió 

 

A székelyudvarhelyi bíróság törölte azt a bírságot, amelyet Hargita megye prefektusa rótt ki 

Gálfi Árpád polgármesterre a városban ez év március 15-én kitűzött magyar nemzeti színű 

jelképek miatt. 

 

A jó gyakorlatok jegyében tartották a közelmúltban a harmadik európai konferenciát az Európa 

Tanács soros elnökségét betöltő magyar kormány szervezésében a nemzeti kisebbségek 

helyzetéről. A fórumról Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédság 

politika fejlesztéséért felelős miniszteri biztos tájékoztatja hallgatóinkat.  

  

Magyarország idén júliusban vette át a Visegrádi csoport soros elnökségét, melynek célja 

támogatni a régió járvány utáni gazdasági újraindulását, nagy hangsúlyt fektetve a 

fenntarthatóságra, az éghajlatpolitikára, a természetvédelemre és a gazdasági zöld átmenetre. 

Ennek szellemében jött létre a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére a V4 

természetfotó-kiállítás, amely Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 

természeti értékeit mutatja be. A tárlat Erdélybe is eljutott, elsőként Marosvásárhelyre, 

Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusának szervezésében. 

 

Hatodik alkalommal muzsikált az erdő a Nagyváradtól néhány kilométerre lévő püspökfürdői 

erdőben az úgynevezett Csodabogyós völgyben. A 18 éve folyamatosan megtartott 

rendezvénysorozat fő célja, hogy minél több embert egy fenntarthatóbb, környezettudatosabb 

életvitel irányába fordítsanak az erdő és a zene erejével. A Partium mellett a Muzsikál az erdő 

Alapítvány a Felvidéken is tart eseménysorozatot, amely a természet védelmét próbálja a 

legkisebbeknek is megtanítani.  

 

Rendhagyó történelemóra keretébe illeszkedik az a kiállítás, amelyet ma a székelyudvarhelyi 

Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban nyitottak meg. A békediktátum 

aláírásának 101. évfordulója alkalmából Kárpát-medencei körútra indult a történéseket az I. 

világháborútól a Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséig ismertető tárlat. Az anyaországi 

iskolák után Erdélyben elsőként Székelyudvarhelyen állították ki. Sashalmi Fekete Tamás, a 

szervező Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértője, történész-kutató nyitotta meg a 

kiállítást. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-13_18-02-00&enddate=2021-10-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-13_18-02-00&enddate=2021-10-13_18-40-00&ch=mr1
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Köztudott, hogy a gömöri romák nagy része magyar iskolába járatja gyermekeit. Tekinthet 

tehát a gömöri magyarság erőforrásként is a roma közösségre? Milyen kapcsolatokat ápol a 

legnagyobb magyar civilszervezet, a Csemadok a romákkal? - a kérdésekre Mikó Attila, a 

Csemadok Nagyrőcei Területi Választmányának az elnöke, egyben az ország legnagyobb 

magyar alapiskolájának az igazgatóhelyettese válaszolt. 

 

A muzslyai Szűz Mária Szent Neve templomban fogadták a jubiláló házaspárokat, akik a 

szentmise keretében megerősítették esküvőjük napján tett fogadalmukat. Történt mindez a 

szervező Don Bosco Egyesület jóvoltából.  

 


