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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: 500 millió forint testvérvárosi programokra és ifjúsági, cserkész 
tevékenység támogatására 
2019. március 26. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Webrádió, hirado.hu, 

kormány.hu, OrientPress, Ma7.sk, Vajdaság MA, Pannon RTV, Körkép, hírek.sk 

A testvértelepülések között gazdasági kapcsolatok is létrejönnek, ezáltal hozzá tudnak járulni 

a gazdaság élénkítéséhez - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden 

az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János azt mondta, ilyen például a testvérvárosok 

boltjának működtetése, ahol a település a testvérváros termékeit mutatja be és árusítja. Az 

államtitkár szólt arról, hogy a testvértelepülési programok támogatását 2015-ben 100 millió 

forintos, az ifjúsági és cserkész tevékenység támogatását pedig 2016-ban 50 millió forintos 

keretösszeggel indította el a Miniszterelnökség. Ezek az összegek idén 250-250 millió forintra 

emelkedtek. A testvértelepülési pályázatra magyarországi települési és megyei 

önkormányzatok pályázhattak 500 ezer és 2 millió forint közötti összegre egy vagy több 

külhoni magyar településsel közösen megvalósítandó programjuk támogatására. 

 

Dorin Florea „megvédené” Marosvásárhelyt – az RMDSZ szerint hazudik a 
városvezetés 
2019. március 26. – Krónika, maszol.ro 

Heves vitát szült a Védd meg a városodat! elnevezésű aláírásgyűjtő kampány, amelyet Dorin 

Florea marosvásárhelyi polgármester kezdeményezett. Ebben az elöljáró néhány olyan 

nagyszabású tervet mutat be, amelyről úgy véli, politikai ellenfelei folyamatosan gáncsolják. 

Az RMDSZ megyei vezetése diverziónak tartja a kampányt, azzal vádolva a városházát, hogy 

mozgósítási céllal gyűjti a vásárhelyi választópolgárok adatait. 

 

Hol járunk most, és merre kellene tartsunk a medveügyekben Székelyföldön? 
2019. március 26. – transindex.ro 

A múlt pénteki, halálos áldozattal járó medvebaleset felszínre hozta a székelyföldi 

medveproblémát és az évek során felgyűlt elégedetlenséget, indulatokat. Sajnos a helyzet 

bonyolult mivolta, és elsősorban a felelősségteljes, megfelelően tervezett és kivitelezett 

beavatkozások hiánya miatt a nagyközönség táborokra oszlott, és a társadalom különböző 

csoportjai egymással háborúznak a médiában. Ezek a viták, veszekedések, frusztrációk, károk 

és tragédiák sajnos egy nem funkcionális rendszer tünetei.  
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https://webradio.hu/hirek/belfold/potapi-testvertelepulesek-kozott-gazdasagi-kapcsolatok-is-letrejonnek
https://webradio.hu/hirek/belfold/potapi-testvertelepulesek-kozott-gazdasagi-kapcsolatok-is-letrejonnek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dorin-florea-bmegvedener-marosvasarhelyt-n-az-rmdsz-szerint-hazudik-a-varosvezetes
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/dorin-florea-bmegvedener-marosvasarhelyt-n-az-rmdsz-szerint-hazudik-a-varosvezetes
http://think.transindex.ro/?cikk=27726&Hol_jarunk_most_es_merre_kellene_tartsunk_a_medveugyekben_Szekelyfoldon?
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Cukrászok és pékek seregszemléje Aradon – román és a magyar cégek 
kapcsolatfelvételét szolgálja a GastroPan kiállítás 
2019. március 26. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

Elsősorban a román és a magyar cégek kapcsolatfelvételét kívánja szolgálni az Aradon 

csütörtökön kezdődő GastroPan, az év legjelentősebb romániai sütőipari, cukrászati és 

vendéglátóipari szakmai kiállítása – mondta az MTI-nek Váradi János, a kiállítás szakmai 

hátterét biztosító PanGastRo Egyesület elnöke. Váradi János az MTI-nek elmondta: a 

kiállításon lehetőséget kívánnak biztosítani a román cégeknek a magyar piaccal, és a magyar 

cégeknek a román piaccal való találkozásra. Hozzátette: a vásáron először lesz magyar 

nemzeti stand, amelyen a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. biztosít 

bemutatkozási lehetőséget a szakterületen tevékenykedő magyarországi cégeknek. 

 

Zágont is támadja a hivatásos feljelentő 
2019. március 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

Két pert is indított Dan Tanasă a zágoni zászlók miatt: a községháza homlokzatáról a 

település zászlóját, a díszteremből pedig a testvértelepülések tiszteletére kitett 

országzászlókat akarja eltüntetni. Kis József polgármester a szekelyhon.ro-nak elmondta, 

Dan Tanasă első lépésben felszólítást küldött, hogy vegye le a zászlókat, amikor ezt nem 

vették figyelembe a bírósághoz fordult. Az egyik perben március 28-án hirdetnek alapfokú 

ítéletet. A polgármester felháborítónak tartja, hogy a vegyes lakosságú Zágonban, ahol 53 

százalék a románok aránya, és soha nem volt nézeteltérés, most kívülről érkező provokátorok 

szítják a feszültséget. 

 
Antal Árpád fellebbezést nyújt be a prefektus által kirótt bírság ellen  
2019. március 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Bíróságon nyújt be fellebbezést a Kovászna megyei prefektus által kirótt kétszer 5000 lejes 

bírság ellen, amelyet a zászlók kitűzését szabályozó törvény be nem tartása miatt szabott ki rá 

a kormány képviselője - közölte kedden Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A 

Kovászna megyei prefektusi hivatal idén is - akárcsak tavaly - tízezer lejes bírságot állapított 

meg, miután a sepsiszentgyörgyi városvezetés a március 15-ei nemzeti ünnepre piros-fehér-

zöld díszítőelemeket helyezett ki az utcákra és közterekre. 

 
Medveveszélyre hívják fel a figyelmet a háromszéki vadászok  
2019. március 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Hatalmas a medveveszély, mindenki potenciális áldozat, aki kimerészkedik az erdőbe. Nincs 

még egy olyan vészhelyzet, amit ennyire szemtelenül kezelnek a hatóságok”, állapította meg 

Sárkány Árpád, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke. A háromszéki 

vadásztársaságok vezetőivel közösen tartott sajtótájékoztatón kifejtette: idén nagyon nehéz év 

lesz, mivel tovább nőtt az amúgy is elszaporodott medvepopuláció, másrészt az erdőkben 

várhatóan kevesebb lesz az élelem, mert a tavalyi bőséges makktermést ínséges esztendő 

követi. Gondot jelent továbbá, hogy a medvevadászat 2016-os leállítását követően a medvék 
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https://kronika.ro/gazdasag/cukraszok-es-pekek-seregszemleje-aradon-n-roman-es-a-magyar-cegek-kapcsolatfelvetelet-szolgalja-a-gastropan-kiallitas
https://kronika.ro/gazdasag/cukraszok-es-pekek-seregszemleje-aradon-n-roman-es-a-magyar-cegek-kapcsolatfelvetelet-szolgalja-a-gastropan-kiallitas
https://szekelyhon.ro/aktualis/zagont-tamadja-a-hivatasos-feljelento
https://szekelyhon.ro/aktualis/zagont-tamadja-a-hivatasos-feljelento
http://itthon.transindex.ro/?hir=54935&Antal_Arpad_fellebbezest_nyujt_be_a_prefektus_altal_kirott_birsag_ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=54935&Antal_Arpad_fellebbezest_nyujt_be_a_prefektus_altal_kirott_birsag_ellen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109863-medveveszelyre-hivjak-fel-a-figyelmet-a-haromszeki-vadaszok
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egyrészt elszaporodtak, másrészt atipikusan kezdtek viselkedni, már nem félnek, hiszen nem 

vadásznak rájuk. Tapasztalatok szerint csökken a lakosság toleranciája is, hiszen például 

tavaly a vadászok 84 olyan medvét engedtek el, amit a gazdák csapdával fogtak be.  

 

Az igazságszolgáltatásról szóló népszavazás kiírását kérték az államfőtől 
romániai civil szervezetek képviselői 
2019. március 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis államfő román civil szervezetek képviselőivel konzultált kedden arról a 

szándékáról, hogy május 26-ára, az európai parlamenti (EP-) választás napjára népszavazást 

is kiírjon az igazságszolgáltatás függetlensége ügyében. A megbeszélésről távozó civilek 

elmondták: a meghívottak mintegy 80 százaléka a referendum kiírását kérte az elnöktől, aki 

erre ígéretet is tett. A lehetséges kérdésről, vagy kérdésekről még nem született döntés, az 

egyeztetésen pedig az államfő meghallgatta a civil szervezetek erre vonatkozó javaslatait. 

 
Forinttámogatások erdélyi magyar családoknak: hogyan működik a 
Köldökzsinór Program?  
2019. március 27. – maszol.ro 

A Köldökzsinór Program, Magyarország területén kívül született és ott élő magyar 

állampolgárságú, anyakönyvezett gyermekekre vonatkozik. Ez magába foglalja a 64 125 forint 

értékű anyasági támogatást, a 42 500 forint összegű Babakötvényt. A témában múlt héten 

Soós Zoltán konzult kérdezhették meg az érdeklődők a Csíki Anyák Egyesülete által szervezett 

beszélgetésen Csíkszeredában.  

 

Csomortányi István EMNP-elnök a politikai üzenet „korszerűsítéséről”, a nem 
létező Partium–Székelyföld-ellentétről 
2019. március 27. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppártban nincsenek törésvonalak, az új vezetőség pedig teljes 

erőbedobással lát munkához, hogy szövetségeseivel karöltve sikerrel vegye az akadályokat, és 

felkészüljön a jövő tavaszi helyhatósági választásokra – nyilatkozta a Krónikának 

Csomortányi István, az alakulat hétvégén megválasztott elnöke. 

 

Csáky: Szlovákia néhány vonatkozásban távol áll a jogállamiság 
követelményétől 
2019. március 26. – Ma7.sk 

A máltai újságíró-gyilkossággal, valamint Ján Kuciak és menyasszonya megölésével 

kapcsolatban tartott hétfőn vitát az Európai Parlament. A vitában felszólalt Csáky Pál, az 

MKP EP-képviselője is. Felszólalásában megköszönte, hogy az Európai Parlament azoknak a 

tisztességes szlovákiai állampolgároknak az oldalára állt, akik nem tudják elfogadni, hogy 

olyan országban éljenek, ahol a korrupció, illetve az alvilági módszerek tolerálása a kormány 
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https://kronika.ro/belfold/az-igazsagszolgaltatasrol-szolo-nepszavazas-kiirasat-kertek-az-allamfotol-romaniai-civil-szervezetek-kepviseloi
https://kronika.ro/belfold/az-igazsagszolgaltatasrol-szolo-nepszavazas-kiirasat-kertek-az-allamfotol-romaniai-civil-szervezetek-kepviseloi
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109821-forinttamogatasok-erdelyi-magyar-csaladoknak-hogyan-m-kodik-a-koldokzsinor-program
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109821-forinttamogatasok-erdelyi-magyar-csaladoknak-hogyan-m-kodik-a-koldokzsinor-program
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/csaky-szlovakia-nehany-vonatkozasban-tavol-all-a-jogallamisag-kovetelmenyetol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/csaky-szlovakia-nehany-vonatkozasban-tavol-all-a-jogallamisag-kovetelmenyetol
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munkamódszerévé válhatott. Csáky emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában több alkalommal 

tízezrek vonultak az utcára tiltakozni eme torz jelenségek ellen. 

 
Miért magyar iskola? Hrubík Béla válaszol 
2019. március 26. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Az első rész itt tekinthető meg. 

 

Felvidéki bemutatkozó körútra érkezett a Magyar Hollywood Tanács 
2019. március 26. – Ma7.sk 

Hétállomásos felvidéki körútra indult a Magyar Hollywood Tanács. A szervezet körútjának 

első rendezvényén, Nagymadon Lubinszky Tiborra emlékeztek. A Magyar Hollywood Tanács 

2016 óta több tucat magyarországi településen tartott emlékesteket, kerekasztal-

beszélgetéseket, konferenciákat az ott született vagy onnan származó magyar filmes-fotós 

világhírességekről. A tanács ezúttal Felvidékre indult – közölte Bokor Balázs, a szervezet 

elnöke kedden az MTI-vel. 

 

Itt az idő – 1848/49 Pozsonyban 
2019. március 26. – Felvidék Ma 

Itt az idő – 1848/49 Pozsonyban címmel nyílt  kiállítás Pozsonyban a Szlovák Nemzeti 

Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. A tárlat anyaga részletes képet ad 

arról, milyen szerepet játszott az egykori koronázó város az 1848/49-es szabadságharc 

előzményeiben, történéseiben és az azt követő eseményekben. Külön érdeme a kiállításnak, 

hogy kiemelten foglalkozik a helyi szereplők személyes történetével, a városhoz és a 

környékhez kapcsolódó, a forradalomban résztvevő hazafiak sorsával és az események 

helyszíneivel. 

 

Csemadok ünnep Érsekújvárban 
2019. március 26. – Felvidék Ma 

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete hetven évvel ezelőtt elsőként alakult meg az 

országban. Székházát a tagság építette fel önerőből, szintén elsőként az országban, és hosszú 

évtizedekig egyetlen saját házzal rendelkező szervezetként élte a magyar életét az egyre 

jobban elszlovákosodott városban. A ház, ma is olyan építmény, mely irigylésre méltó 

bármely kulturális intézménynek. S az elmúlt hetven év alatt maximálisan kielégítette az 

évtizedek óta működő csoportok, klubok igényeit. Talán sehol sem működött annyi szakkör, 

mint éppen az érsekújvári szervezetben, s valamennyi a legjobb hírűek közé tartozott. 

 

Szabadka: Három év alatt 380 millió dinárt költöttek az oktatási intézményekre 
2019. március 26. – Vajdaság MA 
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https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-hrubik-bela-valaszol
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https://felvidek.ma/2019/03/csemadok-unnep-ersekujvarban/
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23488/Szabadka-Harom-ev-alatt-380-millio-dinart-koltottek-az-oktatasi-intezmenyekre.html
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Az oktatás területén szükséges további beruházásokról egyeztettet kedden Szabadkán Nyilas 

Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti 

közösségi titkár. A látogatás során először Bogdan Laban polgármesterrel tárgyalt, majd az 

általános- és középiskolák igazgatóival találkozott ugyancsak a városházán. 

 
Nem fogadta el a szerb parlament a Vajdaságra vonatkozó jogszabályokat 
2019. március 26. – Pannon RTV 

Nem fogadta el a köztársasági képviselőház a Vajdaság finanszírozásáról szóló 

törvényjavaslatot és a tartományra vonatkozó határozatot sem. 

A képviselők 14 módosító indítványról tárgyaltak. A hatalmi koalíció több képviselője az 

ülésen többször elmondta, hogy a Vajdaságra vonatkozó határozat lealacsonyítaná a szerb 

népet. Szerbia alkotmánya a köztársasági büdzsé 7 százalékát garantálja a tartománynak, de 

Vajdaság finanszírozásának ügye a mai napig sem rendeződött teljesen. Ennek már 2008-ban 

meg kellett volna történnie. 

 

Ungváron tanácskoztak az ukrajnai nemzeti kisebbségek képviselői Julija 
Timosenkóval 
2019. március 26. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Nemzeti Kisebbségek Összukrajnai Fórumára került sor március 26-án Ungváron. Az 

Ukrajnai Nemzetiségi Közösségek Tanácsa Julija Timosenko elnökjelölt részvételével 

ülésezett és egyeztetett a megyeszékhelyen. Az ülésen jelen volt Barta József, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettese. 

 
Kormorán-koncert Ungváron 
2019. március 26. – Kárpátalja  

Szombaton, március 23-án este Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és az Együtt 

Mindannyiunkért Alapítvány szervezésében Ungváron csodálatos koncertet adott a 

magyarországi folk-rock stílusteremtő Kormorán együttes. A Kárpátaljai Megyei Zenés-

Drámai Színházban teltházas előadásukon gitáralapú hard rockot hallhattunk és népi, illetve 

klasszikus hangszereket (fuvola, furulya, töröksíp, hegedű) szólaltattak meg, valamint a 

gazdag, többszólamú női és férfiének harmonikus ötvözetét élvezhette a közönség. 

 
Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén – tanúsítványok átadása a 
nyelvtanfolyamok  

2019. március 26. – karpatalja.ma 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) hagyományosan minden 

évben megrendezi az intézmény névadójának, Rákóczi fejedelemnek születésnapjára 

emlékezve a Rákóczi Napok programsorozatot. Az egyhetes programsorozat második napján 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nem-fogadta-el-szerb-parlament-vajdasagra-vonatkozo-jogszabalyokat
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nem-fogadta-el-szerb-parlament-vajdasagra-vonatkozo-jogszabalyokat
http://karpataljalap.net/2019/03/26/ungvaron-tanacskoztak-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegek-kepviseloi-julija-timosenkoval
http://karpataljalap.net/2019/03/26/ungvaron-tanacskoztak-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegek-kepviseloi-julija-timosenkoval
http://karpataljalap.net/2019/03/26/kormoran-koncert-ungvaron
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-uj-vilag-kezdodik-minden-nyelv-kuszoben-tanusitvanyok-atadasa-a-nyelvtanfolyamok-resztvevoinek/http:/www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-uj-vilag-kezdodik-minden-nyelv-kuszoben-tanusitvanyok-atadasa-a-nyelvtanfolyamok-resztvevoinek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-uj-vilag-kezdodik-minden-nyelv-kuszoben-tanusitvanyok-atadasa-a-nyelvtanfolyamok-resztvevoinek/http:/www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/egy-uj-vilag-kezdodik-minden-nyelv-kuszoben-tanusitvanyok-atadasa-a-nyelvtanfolyamok-resztvevoinek/
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a főiskola Felnőttképzési Központja által működtetett tanfolyam végzőseinek ünnepélyes 

tanúsítványátadójára került sor. 

 

Rákóczi-emlékév: előadás 
2019. március 26. – volksgruppen.orf.at 

Az Europa-Club meghívására tart előadást a bécsi Collegium Hungaricumban Dr Jeszenszky 

Géza magyar történész, diplomata a II. Rákóczi Ferenc emlékév tiszteletére rendezett 

ünnepségen. Előadásának címe: II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharcaink a Habsburgok 

ellen. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 26. – Kossuth Rádió 

 

Ungváron ülésezett és egyeztetett az Ukrajnai Nemzeti Közösségek Tanácsa Julia Timosenko 

elnökjelölttel. A felek egyetértettek abban, hogy az ország stabilitásának és fejlődésének 

érdekében rendezni és biztosítani kell az Ukrajnában élő kisebbségek alkotmányos jogait. A 

kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek vezetői leszögezték: fogadnak és meghallgatnak 

minden elnökjelöltet, hivatalosan azonban egyik jelöltet sem fogják támogatni az 

elnökválasztás első fordulójában. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Barta Józsefet, a 

KMKSZ alelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét halljuk.  

 

A héten kerül a román parlament elé a Gyulafehérvári Nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó 

cikkelyeinek jogszabályba foglalásáról szóló javaslat. Hogy miért fontos ez a magyarok 

számára és mi várható a héten sorra kerülő, előre borítékolható  szavazásokról, arról kérdezte 

a kezdeményezőt, Márton Árpád RMDSZ-es képviselőt Oláh-Gál Elvira.  

 

A bukaresti parlament felsőháza tegnap elvetette az alkotmányellenesnek minősített 

közigazgatási törvénykönyvet, amely – egyebek mellett – az önkormányzatok hatáskörébe 

utalná a kisebbségek anyanyelvhasználatát a szórványvidékeken.  

 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2972135/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-26_18-02-00&enddate=2019-03-26_18-40-00&ch=mr1
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A napokban befejeződött az adatfelvétel abban a kutatásban, melynek célja a székelyföldi 

emberek lelkiállapotának felmérése. A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

marosvásárhelyi Kutatócsoportja a budapesti ELTE – Pozitív Pszichológia Tanszékével 

együttműködve több mint ezer székelyföldi, 15 és 70 év közötti személytől gyűjtött adatokat. 

A székelyföldi felmérés vezetője, Krizbai Tímea számol be a kérdőíves vizsgálat céljairól és 

előzetes eredményeiről Erdei Edit Zsuzsannának. 

 

Összesen 500 millió forintos támogatást biztosít a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága anyaországi és külhoni magyar testvérvárosi együttműködésekre, valamint 

ifjúsági és cserkész tevékenységre a határon túli magyar területeken. A két pályázat 

eredményeit Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette. A 

sajtótájékoztató után az államtitkárt Ternovácz Fanni kérdezte. 

 

Az alternatív anyanyelvi oktatási módszerek – ezek közül Romániában a legelterjedtebb a 

Lépésről lépésre módszer – hozzájárulnak a közösségépítéshez, közösségformáláshoz – 

fogalmazta meg a Lehetőségek és kihívások az alternatív hazai anyanyelvi oktatásban című 

temesvári konferencia több résztvevője is. A hétvégén a Bartók Béla líceum által vendégül 

látott konferencián 13 oktatási intézmény mintegy 40 képviselője vet részt. A konferencia 

egyik szünetében készült Lehőcz László összeállítása, amelynek első megszólalója Demeter 

Emőke Csilla, a társszervező Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi 

Oktatási és Módszertani Központja központjának vezetője. 

 

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács idén hetedik alkalommal díjazta a Délvidék 

legtehetségesebb diákjait, fiatal művészeit, sportolóit. Huszonöt díjat adtak át a szabadkai 

városházán megtartott Tehetséggála keretében, amelyen a legeredményesebb fiatalokat 

ünneplik. Úgy vélik ugyanis, hogy a nyilvános elismerés további szorgalmas munkára 

ösztönöz. De Negri Ibolyát, a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács elnökét kérdezi elsőként 

Németh Ernő. 

 

 

 

 


