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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Vita nélkül: elutasította a bukaresti képviselőház az 1918-as gyulafehérvári 
autonómiaígéret törvénybe iktatását 
2019. március 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen,  

Elutasította a bukaresti képviselőház szerdán azt a tervezetet, amely az Erdély Romániával 

való egyesülését egyoldalúan kimondó 1918-as Gyulafehérvári nyilatkozat nemzeti 

kisebbségekre vonatkozó ígéreteit foglalná törvénybe. Az RMDSZ-frakció a tavaly decemberi 

centenárium után terjesztett törvénytervezetet a bukaresti parlament elé a nyilatkozatban 

szereplő autonómiaígéret jogi kodifikációjával. A testület negatív véleményét a törvényhozási 

tanács elutasító álláspontjára alapozták. A törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló szakértői 

testület szerint az RMDSZ törvényjavaslata az alkotmány számos rendelkezésének – az állam 

egységes jellegére, szuverenitására, polgárai egyenlőségére, a nemzeti kisebbségek parlamenti 

képviseletére, az anyanyelvű oktatásra, a parlament hatáskörére, a helyi autonómiára, és a 

helyhatóságok hatáskörére vonatkozó előírásainak – mond ellent és több alkotmánybírósági 

határozatot is sért. 

 

EP-választások: iktatta jelöltlistáját és az összegyűjtött aláírásokat az RMDSZ  
2019. március 27. – MTI, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

Összesen 313 966 aláírást iktatott szerda délután az RMDSZ a Központi Választási Iroda 

(BEC) bukaresti székhelyén. A szövetség közlése szerint a kétezres évek eleje óta magyar 

jelölteknek soha nem gyűlt ennyi aláírás. „Az elmúlt hetekben 320 ezren támogatták az 

RMDSZ európai parlamenti listáját, ebből 313 966-ot iktattak. A kétezres évek eleje óta 

magyar jelölteknek soha nem gyűlt ennyi aláírás. Céltudatosan, magabiztosan indulunk neki 

a választásnak. Erős Európát, fejlődő Erdélyt akarunk. Erős képviseletet, amely kiharcolja az 

európai kisebbségvédelmi törvényt” – írták.  

 

Átadták az első babacsomagokat Csíkszeredában  
2019. március 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ünnepélyes keretek között adták át szerdán délelőtt Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán az első babacsomagokat azoknak a csíkszeredaiaknak, akik 2018-ban a 

Köldökzsinór Program keretében igényelték az anyasági támogatást. Az esemény a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett 2019 a külhoni magyar 

gyermekek éve eseménysorozat keretében valósult meg. óth László főkonzul köszöntőjében 

elmondta, Magyarország kormánya 2019-ben meghirdette a Külhoni magyar gyermekek éve 

programot. A program azt hangsúlyozza ki, hogy a magyar kormány nemzetpolitikájának 

középpontjában a magyar családok állnak. Az egész éves programsorozat magában foglal 

különböző pályázatokat vállalkozások, egyházak, civil szervezetek részére, ennek első 

kiírására 600 millió forintos keretösszeggel heteken belül sor kerül. Első körben olyan 
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külhoni vállalkozások pályázhatnak majd, amelyek a támogatás segítségével tevékenységüket 

szeretnék gyermek- és családbaráttá tenni. 

 

Megnyitották a rendezvénysorozatot a fővárosban 
2019. március 27. – MTI, hirado.hu, Echo TV, Magyar Szó  

Megnyitották a Rákóczi-emlékév rendezvénysorozatát a fővárosban szerdán, II. Rákóczi 

Ferenc születésének 343. évfordulóján. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici 

Zoltán kezdeményezésére a parlament abból az alkalomból nyilvánította 2019-et II. Rákóczi 

Ferenc-emlékévvé, hogy 315 esztendeje választották erdélyi fejedelemmé a Rákóczi-

szabadságharc vezetőjét. A Hősök terén, a magyar főnemes szobránál tartott szerdai 

ünnepségen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, az 

emlékév egyik védnöke a Kárpát-medence különböző tájairól érkező fiatalok számára mintául 

ajánlotta a fejedelem életét. Úgy fogalmazott, "történelmünk egyik legkiemelkedőbb 

alakjának szabadságszeretete, szülőhazája iránti elhivatottsága" nem csupán 1848 és 1956 

forradalmárai, valamint a 30 évvel ezelőtti rendszerváltást, magyar függetlenséget kivívók 

számára volt meghatározó és példaértékű: II. Rákóczi Ferenc élete ma is követendő a Kárpát-

haza magyarságának és más népeinek.  

 

Cseke Attila a gyulafehérvári ígéretek törvénybe foglalásáról: „semmi újat nem 
kérünk” 
2019. március 27. – maszol.ro 

Miért fontos a biztos elutasítás ellenére is végigvinni a gyulafehérvári ígéreteket törvénybe 

foglalását előíró jogszabályt a parlament két házán? Mi lesz a közigazgatási törvény sorsa, 

amelyet sürgősségi kormányrendelettel fogadtatna el a szociálliberális kormány? Mikor 

kezdődnek a magyar közösség számára fontos beruházások? Többek között ezekre a 

kérdésekre kereste a választ az Erdélyi Magyar Televízió politikai vitaműsora, a Parlamentből 

jelentkező Kontra.  

 

Kelemen: az RMDSZ arra fogja biztatni választóit, hogy vegyenek részt a 
referendumon  
2019. március 27. – maszol.ro 

Az államfőnek alkotmányos joga referendumot kiírni - nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, hangsúlyozva, hogy a szövetség a népszavazáson való részvételre fogja 

buzdítani szavazótáborát.  "Bármikor, bármilyen szavazásról is van szó, el kell menni 

szavazni, különben nem tudjuk befolyásolni a dolgokat. Ezért mi is azt fogjuk mondani 

választóinknak és támogatóinknak, hogy vegyenek részt mind az EP-választáson, mind a 

referendumon. Mi is mozgósítani fogjuk közösségünket" - nyilatkozta Kelemen a Központi 

Választási Iroda székhelyén, ahol iktatták szerdán az RMDSZ EP-jelöltlistáját és támogató 

aláírásait.   
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Az EMNP még nem döntötte el, hogy az EP-választásokon mire biztatja 
támogatóit  
2019. március 27. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke szerint a román pártok sok elégedetlen erdélyi 

magyar szavazatait gyűjthetik majd be a májusi európai parlamenti választásokon, és fennáll 

annak a veszélye, hogy az erdélyi magyar politika a felvidéki modell alapján alakul. 

Csomortányi István, az EMNP szombaton megválasztott elnöke szerdán Kolozsváron tartott 

sajtótájékoztatóján beszélt erről.   

 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyek április eleji szabadon bocsátásában bízik 
a Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2019. március 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, Ma7.sk 

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet abban bízik, hogy a román legfelsőbb bíróság április 

9-ére várható határozata után hazatérhet a családjához a terrorizmus vádjával elítélt és fogva 

tartott Beke István és Szőcs Zoltán. Erről Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója nyilatkozott az MTI-nek, miután szerdán meglátogatta a feketehalmi (Codlea) 

börtönben a két elítéltet. Kijelentette: megalázó és szívszorongató az a helyzet, hogy a két férfi 

egy koncepciós perben bizonyítékok nélkül kimondott ítélet következtében van börtönben, és 

Szőcs Zoltánt még a gyermeke januári születésekor sem engedték el egy napra a családjához. 

 

Dorin Florea polgármester: Péter Ferenc megyei tanácselnök nem jó partner 
2019. március 27. – maszol.ro 

Nyílt levélben reagált Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere Péter Ferencnek, a Maros 

megyei tanács elnökének közleményére, amelyben manipulációval vádolja a városvezetőt.  Az 

ügyet a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által kihelyezett plakátok robbantották ki, 

amelyben a városvezetés különböző politikusokat, helyi tanácsosokat, „kötekedőket” tesz 

felelőssé a 2000 óta meghiúsuló projektekért, egyúttal arra bátorítva a marosvásárhelyieket, 

hogy aláírással támogassák és védjék meg a várost.  Válaszában Dorin Florea azt kifogásolta, 

hogy a Maros megyei RMDSZ elnöki tisztséget is betöltő Péter Ferenc Vass Levente 

marosvásárhelyi RMDSZ-elnökkel ellentétben nem jó partner, és nem támogatja a város 

projektjeit. Érdekesség, hogy ez egybecseng a Szabad Emberek Pártjának vádjával, szerintük 

Vass Levente és a marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet kiszolgálja Florea érdekeit.   

 

Tízezer forinttal ösztönzi a magyar iskolaválasztást a Rákóczi Szövetség Arad 
megyében  
2019. március 27. – maszol.ro 

A Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad megyei szervezetének együttműködése révén 2019-

ben az egész megyére kiterjed az iskolaválasztási ösztöndíjprogram. A Rákóczi Szövetség 

tavaly ősszel a megyeszékhely magyar előkészítő osztályosai családjainak adott tízezer 

forintos egyszeri ösztöndíjat, idén azonban minden Arad megyei család megkapja, aki 

gyermekeit magyar előkészítő osztályba íratják. Az igénylők egy erre a célra készített űrlap 
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kitöltésével és pályázatuk online beküldésével tehetik meg – olvasható az RMDSZ 

közleményében. Kérik az igénylőket, hogy április elsejétől keressék fel a gyerek leendő 

tanítóját, és közösen töltsék ki a szükséges dokumentumot. Az ösztöndíjakat Faragó Péter 

Arad megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke 

adja majd át iskolakezdéskor.  

 

A Magyarok Romániában dokfilmsorozat körüli konfliktusok vezettek Vig Emese 
felmondásához  
2019. március 27. – transindex.ro 

Vig Emese kolozsvári tévés újságíró, a kolozsvári Román Televízió (TVR Cluj) magyar 

szerkesztőségének volt főszerkesztője hétfőn, 22 évnyi közszolgálati televíziózás után beadta a 

felmondását a televíziónál tapasztalható visszásságokra hivatkozva. Vig Emese a Transindex 

megkeresésére elmondta, hogy a felmondásához hosszú út vezetett és több tényező indokolta, 

de az elsődleges okot az általa rendezett Magyarok Romániában című dokumentumfilm-

sorozat körül kialakult feszültségek jelentették.  

 

Czimbalmosné Molnár Éva: „Minden magyar gyermek óriási érték” 
2019. március 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Újabb felújított óvodát adtak át a Felvidéken a magyar kormány által elindított Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program támogatásának köszönhetően. Ma délelőtt Komáromban 

a Víz Utcai Tulipán Óvoda felújított épületének átadására került sor, melynek homlokzata 

már nagyon rossz állapotban volt. Az állami tanfelügyelet még tavaly februárban jelezte a 

fenntartónak, azaz Komárom városának, hogy balesetveszélyes az óvoda épületének külső 

homlokzata. A Nemzetpolitikai Államtitkárság meghívásos pályázatán 230 ezer eurós 

támogatásban részesült a magyar tannyelvű óvoda. Az épületet hőszigetelték és sor került a 

nyílászárók cseréjére, valamint eszközbeszerzésre is fordíthatott az összegből az óvoda. A 

támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával valósult meg és mint az 

ünnepélyes átadón elhangzott, a felújítás célja elősegíteni a családok szülőföldön való 

megmaradását. 

 

Miért magyar iskola? Huszár László válaszol 
2019. március 27. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Második rész. 

 

Az MKDSZ egyik jelöltet sem támogatja 
2019. március 27. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szerint, a két államfőjelölt annyira nem törődik az 

ország lakosságának 10%-át kitevő magyarsággal, hogy még a második forduló kampányában 

sem foglalkoznak a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekkel, ezért nem támogatják tovább 
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sem Zuzana Čaputovát, sem Maroš Šefčovičot. Az MKDSZ Országos Elnöksége az alábbi 

levelet juttatta el szerkesztőségünkbe a köztársasági elnök-választás második fordulóját 

illetően: "Az államfőválasztás első fordulóját követően a Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség nyílt levélben fordult a második fordulóba jutott két jelölthöz, Zuzana Čaputovához 

és Maroš Šefčovičhoz. Mindkét jelöltnek felvázolva az itt élő magyarság problémáit, jogos 

igényeit, kifejtette mit vár el egy valóban európai léptékekben gondolkodó államfőtől.” 

 

Az MNT küldöttsége az Európai Parlamentben 
2019. március 27. – Pannon RTV 

Hogyan működik a demokrácia az EU-ban? Miként döntenek az Európai Parlamentben a 

fontos kérdésekről? Erről is hallhattak a Magyar Nemzeti Tanács küldöttségének és 

hivatalának tagjai Strasbourgban. A csoport testközelből tapasztalhatta meg, hogyan 

működik az Európai Parlament. Az MNT csoportját Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági 

származású EP-képviselője hívta meg. Az MNT elnöke a szerbiai kisebbségi helyzetről is 

beszámol majd Strasbourgban. 

 
Mihajlović: További másfél milliárd dinár a dél-bánáti körzet fejlesztésére 
2019. március 27. – Vajdasag.ma 

Zorana Mihajlović kormányalelnök és Vanja Udovičić ifjúsági és sportminiszter a pancsovai 

Szent Száva Általános Iskolába látogattak, amely új felszerelést kapott. A pancsovai 

városházán a dél-bánáti körzet és a község képviselőivel tárgyaltak az infrastrukturális 

beruházásokról. A pancsovai Szent Száva Általános Iskola mintegy 600 ezer dinár értékben 

kapott sportfelszerelést. A kosárlabda kosarakat, a kispályás labdarúgáshoz és kézilabdához 

szükséges kapukat, valamint a kosárlabdákat az illetékes minisztérium biztosította. 

 

Állásbörzét tartottak Nagybecskereken 
2019. március 27. – Vajdasag.ma 

Huszonharmadik alkalommal tartottak állásbörzét Nagybecskereken, amelyet a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat helyi hivatala szervezett. Ez alkalommal 32 vállalat 719 állást kínált 

fel a munkanélkülieknek. Most is láthatóan kevesebb volt az érdeklődő, az utóbbi egy-két 

börzén megcsappant a munkát keresők száma, az illetékesek ezt a munkanélküliség 

csökkenésével magyarázzák. 

 

Iskolanapot ünnepelt az óbecsei Petőfi Sándor Á. I. 
2019. március 28. – Pannon RTV 

A 64 éves tanintézményben nemrég még attól tartottak, lakat kerül az iskolára, mivel az új 

községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport azt javasolta, hogy be kell zárni 

a Petőfit. Iskolanapot ünnepelt szerdán az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola. A 64 éves 

tanintézményben nemrég még attól tartottak, lakat kerül az iskolára, mivel az új községi 

iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport javaslattervében az szerepelt, hogy 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23491/Allasborzet-tartottak-Nagybecskereken.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/iskolanapot-unnepelt-az-obecsei-petofi-sandor-i
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szeptemberre be kell zárni a Petőfit. A fordulat a múlt héten következett be, amikor a községi 

tanács visszaküldte átdolgozásra a javaslatot. 

 

Kárpátalján mutatkozott be a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztősége 
2019. március 27. – Kárpátalja 

Az Irodalmi Kilátó soron következő eseményén a Székelyföld kulturális folyóirat 

szerkesztősége mutatkozott be vidékünkön. A március 21-én megrendezett programon a 

jelenlévők megismerkedhettek a folyóirat múltjával, eszmeiségével, s azzal is, hogy a nagy 

írók és költők mellett kiemelten fontos a szerkesztőség számára, hogy a fiatalok, a 

pályakezdők is lehetőséget kapjanak. Beke Mihály András, beregszászi első beosztott magyar 

konzul köszöntőjében felhívta a figyelmet, hogy a találkozó éppen a költészet világnapján 

került megrendezésre, amely remek alkalom arra, hogy olyan jeles vendégeket ismerjen meg 

a kárpátaljai közönség, mint a Székelyföld szerkesztőségének. 

 

Folytatódik az oktatás ukránosítása: megvan az általános középfokú oktatásról 
szóló törvény tervezete 
2019. március 27. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Március 13-án büszkén jelentette be hivatalos honlapján Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériuma, hogy a szaktárca benyújtotta Ukrajna Legfelső Tanácsának a Проект закону 

«Про повну загальну середню освіту» (Ukrajna törvényének tervezete „A teljes középfokú 

oktatásról”) című jogszabálytervezetet. A tervezet a 2017 októberében elfogadott oktatási 

kerettörvényben foglalt általános elvek részletes kifejtését tartalmazza a közoktatás 

vonatkozásában, azaz meghatározza, hogyan folyik majd az oktatás szervezése, irányítása, 

felügyelete az 1. osztálytól a 12. osztályig. 

 

Így rendeznék az elnökjelöltek az ukrán–magyar konfliktust 
2019. március 27. – Kárpátalja 

Érdekes vállalkozásba kezdett minap az ukrán külpolitikára szakosodott Jevropejszka Pravda 

(JP). Tekintettel arra, hogy Ukrajnában az egyik meghatározó államfői jogkör az ország 

külpolitikájának alakítása, a portál arra kérte a négy legesélyesebb és magát Európa-pártinak 

valló elnökjelölt – Volodimir Zelenszkij, Julija Timosenko, Petro Porosenko és Anatolij 

Hricenko – kampánystábját, hogy fejtsék ki jelöltjük véleményét a meghatározó külpolitikai 

kérdésekről. 

 

Elfogadták a költségvetést Hodoson 
2019. március 27. – Népújság 

Hodos Község Tanácsa múlt heti ülésén többek közt elfogadta a 2018-as zárszámadást és a 

2019-es költségvetést, s a tanács emellett egyeztette és tisztázta a hodosi óvoda 

finanszírozásának kérdéseit is. A formális napirendi pontok után Orbán Lajos polgármester a 

szót Herman Jožefának, a Pártosfalvi KÁI igazgatójának adta át, aki beszámolt az iskola 
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https://karpataljalap.net/2019/03/27/karpataljan-mutatkozott-be-szekelyfold-kulturalis-folyoirat-szerkesztosege
https://karpataljalap.net/2019/03/27/folytatodik-az-oktatas-ukranositasa-megvan-az-altalanos-kozepfoku-oktatasrol-szolo
https://karpataljalap.net/2019/03/27/folytatodik-az-oktatas-ukranositasa-megvan-az-altalanos-kozepfoku-oktatasrol-szolo
https://karpataljalap.net/2019/03/27/igy-rendeznek-az-elnokjeloltek-az-ukran-magyar-konfliktust
https://nepujsag.net/muravidek/6671-elfogadt%C3%A1k-a-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9st-hodoson.html
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keretein belül működő hodosi óvoda tavalyi működéséről, a tavalyi év során felgyülemlett, 

nagyjából 8.600 eurós hiány okairól.  

 

Vászontulipánokkal díszítik a tojáskiállítást 
2019. március 27. – Népújság 

Szombaton a dobronaki Kézművességek Házában textilfestési műhelyt szerveztek. A 

résztvevők magyaros tulipánokat festettek vászonra, a hímestojás-festésnél ismert batikolás 

technikát is alkalmazva. A műhely valódi kreatív kikapcsolódás volt, ami nem csak az alkotás, 

de a siker élményével is megajándékozta a résztvevőket. A műhelyt Berden Ana vezette. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 27. – Kossuth Rádió 

 

Beke István és Szőcs Zoltánt 2018-ban ítélte jogerősen egyenként 5-5 év letöltendő 

börtönbüntetésre a román legfelsőbb Bíróság, súlyosbítva és átminősítve az Ítélőtábla 

korábbi döntését, -  terrorizmusra változtatva a vádat.. A két kézdivásárhelyi férfi ügyében 

megmozdult az egész magyar politikum és jogvédelem. Április 9-e döntő nap lesz az 

életükben, erről is beszélt a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, kit Oláh-Gál Elvira 

kérdezett. 

 

 „Szeretném felkérni az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Szlovák Köztársaság 

Nemzeti Tanácsának 2007-ben elfogadott határozata az ún. Beneš-dekrétumok ügyében 

összhangban van-e az Európai Unió alapját képező jogi dokumentumokkal, illetve azok 

szellemiségével. – Az Európai Parlament hétfői strasburgi vitáján szólalt fel  Csáky Pált, az 

MKP EP-képviselője, ahol a máltai újságíró-gyilkossággal, valamint Ján Kuciak és 

menyasszonya megölésével kapcsolatban tartottak vitát. Haják Szabó Mária hívta fel 

telefonon Csáky Pált. 

 

A Székelyföldön is megkezdődött a Külhoni Magyar Gyermekek Évének első, talán 

legjelentősebb eseménye, a babacsomagok átadása azoknak a kisgyerekes családoknak, akik 

jogosultak a Köldökzsinór program támogatásaira. Oláh-Gál Elvira is ott volt az első 

ajándékok ünnepélyes átadásán. 
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https://nepujsag.net/muravidek/6670-v%C3%A1szontulip%C3%A1nokkal-d%C3%ADsz%C3%ADtik-a-toj%C3%A1ski%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1st.html
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- Oláh Gál Elvira beszámolóját hallottuk kisgyermekes családokat támogató babacsomagok 

átadásáról.  

 

Nincs biztosítva az idei évre a Nagydobronyi Református Irgalmas Szamaritánus 

Gyermekotthon zavartalan működése. Ebben a helyzetben nyújt segítséget a Magyar 

Református Szeretetszolgálat, áprilisban ugyanis egész hónapban ők lesznek a 

szeretetszolgálat egyik fő kedvezményezettjei, az ő megsegítésükre fognak gyűjtést tartani. 

Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Külön pályázati lehetőségekre van szükség női vállalkozók számára – többek között ezt kérte 

az RMDSZ Nőszervezete Mariya Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelő európai 

biztostól, aki mintegy húsz erdélyi magyar női vállalkozóval találkozott az RMDSZ 

Nőszervezetének meghívására Kolozsváron, tegnap este. A részletekről Hegedüs Csillát, a 

Nőszervezet ügyvezető elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

50. alkalommal tisztelegtek ünnepi megemlékezéssel II. Rákóczi Ferenc emléke előtt 

Borsiban. A fejedelem szülőhelyén, születésének 343. és Erdély fejedelmévé választásának 

315. évfordulója alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás és a Csemadok helyi 

alapszervezete közösen szervezett megemlékezést, március 24-én a megújulóban lévő 

várkastély előtt, a fejedelem szobránál. A talapzat felirata: „Isten az igaz ügyet sosem hagyja 

le” – ez igaz a magyar kormány támogatásával romjaiból újraépülő várra is.  Benkei Ildikó 

kérdezte Diószegi Lászlót, a Teleki Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet 

igazgatóját,  hol tartanak a felújítási munkálatok.   

 


