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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar EP-képviselők az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségi közösségek 
védelmének fontosságát hangsúlyozták 
2019. március 28. – MTI, Webrádió, Echo Tv, Ma7.sk, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A májusban esedékes európai parlamenti választások egyik tétje, hogy olyan képviselők 

kerüljenek az Európai Parlamentbe (EP), akik szívükön viselik az európai őshonos nemzeti és 

nyelvi kisebbségek sorsát és védelmét - hangsúlyozta közös nyilatkozatban Tőkés László, Deli 

Andor és Gál Kinga fideszes EP-képviselő csütörtökön Strasbourgban. Gál Kinga, az Európai 

Parlament Kisebbségi Munkacsoportja mandátumzáró ülését követően kiadott 

nyilatkozatban úgy vélekedett, a munkacsoport tevékenysége az egyetlen módja annak, hogy 

mind a magyar kisebbségi közösségek, mind Európa egyéb hagyományos nyelvi és nemzeti 

közösségeinek problémái napirenden legyenek és megkísérelje azok rendezését. 

 
Németh Szilárd: A fejedelem életútjával üzen a jelen emberének 
2019. március 28. – MTI, Mandiner, Demokrata 

Párhuzamot lehet vonni II. Rákóczi Ferenc és a jelen Magyarországának problémái között, 

hiszen napjainkban is az ország függetlensége a tét – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi 

Minisztérium parlamenti államtitkára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem életútjával üzen a jelen 

emberének, hiszen napjainkban is aktuális a zászlajára tűzött szavak: Istennel a hazáért és a 

szabadságért – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 

az M1 aktuális csatornán csütörtökön. Azt mondta, az emlékév célja, hogy a nemzet egyik 

legnagyobb hősére emlékezzen, egy elszánt, céljai tekintetében eltántoríthatatlan emberre, 

aki példaként szolgálhat a jelen Magyarországának is. Elmondta: az erdélyi fejedelem 

születésének 343. és megválasztásának 315. évfordulójának alkalmából megemlékezéseket, 

oktatási anyagokat és kulturális eseményeket szervez a kormány. II. Rákóczi Ferenc az egész 

magyarság fejedelme, így az emlékévvel foglalkozó bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy az 

egész Kárpát-medencei magyarság és a diaszpóra ünnepeljen az emlékév alkalmából – tette 

hozzá Németh Szilárd. 

 
A KMKSZ elítéli a kárpátaljai magyarok folytatódó ukrán hatósági vegzálását 
2019. március 28. – MTI, Magyar Nemzet, KárpátHír, kárpátinfo 

Elítélte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) csütörtökön, hogy az ukrán 

hatóságok ismét nagy számban idéznek be kihallgatásra kárpátaljai magyarokat, hogy 

megfélemlítsék a közösséget a március 31-i ukrán elnökválasztás előtt. Az MTI-hez is 

eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ „felháborítónak tartja és mélységesen elítéli az ukrán 

hatalmi szervek részéről indított újabb beidézési hullámot, amelynek célja – illeszkedve az 

elmúlt években tapasztalt vegzálások sorába – ismét a kárpátaljai magyar kisebbség 

megfélemlítése közvetlenül az elnökválasztások előtt.” 
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Újabb magyarellenes kirohanás a csíksomlyói pápalátogatás miatt  
2019. március 28. – maszol.ro 

Többek között az RMDSZ és a magyar kormány összeesküvéséről, a román állami vezetők 

hazaárulásáról, Erdély elcsatolásáról ír a pápalátogatás kapcsán, és Márton Áront gyalázza 

Gheorghe Funar egy szerdán megjelentetett cikkében. A szélsőségesen nacionalista, xenofób 

és magyarellenes megnyilvánulásairól hírhedt egykori kolozsvári polgármester, a Mi 

Romániánk nevű „zsebpárt” jelenlegi elnöke a kétes hitelességű justitiarul.ro című internetes 

portálon fejtette ki nézeteit a katolikus egyházfő közelgő csíksomlyói látogatásáról.  

 

Kiöntötték a „vízi istenháza” alapját – még sok pénz kell a bözödújfalusi 
Összetartozás temploma befejezéséhez 
2019. március 28. – Krónika 

A harminc darab, tizenkét méter mélységbe beágyazott tartóoszlop összekötésével a hét 

közepén sikerült kiönteni a bözödújfalusi Összetartozás templomának az alapját. 

Amennyiben nem jön közbe valamilyen váratlan tényező, ami kedvezőtlenül befolyásolná a 

további munkálatokat, július végére elkészül a gyűjtőtóban épülő istenháza. 

 

Megrongálták a nagyborosnyói emlékművet 
2019. március 28. – szekelyhon.ro 

Megrongálták a Nagyborosnyó központjában levő, a forradalom és a világháború hőseinek 

tiszteletére állított emlékművet. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, 

valamint az első világháborúban elhunyt helyiek emlékére emelt emlékművet a tavaly 

újították fel.  A helyi Hársfa Egyesület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az első világháborús 

emlékművek felújítására kiírt programjában nyert erre 1,5 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást. 

 

Van elfogadott medvestratégia, mégis meghalt egy ember Hargita megyében 
2019. március 28. – maszol.ro 

Tavaly júliusban fogadta el a környezetvédelmi minisztérium azt a rendeletet, amely a 

medvepopuláció megőrzésére vonatkozó akciótervet tartalmazza, a medve-kérdésre 

megoldást kereső, átfogó intézkedéseket hagytak jóvá. Mi történt az intézkedéscsomag 

elfogadása óta eltelt közel egy év alatt? Hogyan lehetséges, hogy létezik rendeletben 

elfogadott medvestratégia, mégis nemrég meghalt egy ember medvetámadás következtében?  
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Klaus Johannis döntött: népszavazást ír ki a május 26-ai EP-választásokkal egy 
időben 
2019. március 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Népszavazást ír ki május 26-ára, az európai parlamenti választások napjára Klaus Johannis. 

Ezt maga az államelnök jelentette be csütörtöki sajtónyilatkozatában. „Ez így nem mehet 

tovább. A PSD folytatja az ostromot az igazságszolgáltatás ellen” – jelentette ki Klaus 

Johannis. Az államelnök leszögezte, a román népnek joga van eldönteni: hagyja-e az 

állampolitika szintjére emelni a korrupciót. 

 

Háromszéken több száz család részesült már a magyar kormány 
családtámogatásában 
2019. március 28. – maszol.ro 

Háromszéken eddig 373 család igényelte a magyar kormány által finanszírozott anyasági 

támogatást és babakötvényt, számolt be Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanácselnök 

emlékeztetett, hogy tavaly év elejétől lehet igényelni a magyar állampolgársággal rendelkezők 

újszülött gyermekei számára az anyasági támogatást, amely gyerekenként 64 ezer forintot, 

azaz hozzávetőleg ezer lejt-, ikertestvérek esetében pedig, gyerekenként 85 000 forint, azaz 

hozzávetőleg 1300 lejt biztosít a magyar kormány. Tamás Sándor rámutatott, hogy az 

anyasági támogatásra és a babakötvényre a gyerek születését követő 6 hónapon belül kell a 

kérést benyújtani. Ezt Háromszéken az RMDSZ irodákban lehet iktatni. 

 

Képesek voltak rá: megbírságolták Gyergyóremete polgármesterét, mert csak 
magyarul jelenik meg a községi havilap 
2019. március 28. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Ma7.sk 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megbírságolta Laczkó-Albert Elemért, a 

99,2 százalékban magyarok által lakott Gyergyóremete polgármesterét, mert az 

önkormányzat csak magyarul adja ki a község havilapját. Az ítéletről a feljelentő Dan Tanasă 

blogger, a magyar feliratok és szimbólumok elleni pereskedéseiről elhíresült Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) alapító elnöke számolt be a blogján csütörtökön. A kép 

formájában is bemutatott határozatból kiderül: a tanács 2000 lej bírságot rótt ki a 

polgármesterre a község román nemzetiségű lakóinak „hátrányos megkülönböztetéséért”. A 

blogger közlése szerint a diszkriminációellenes tanács Asztalos Csaba elnök ellenszavazatával 

döntött a bírság kiszabásáról. 

 

Beindulhat a restitúció Székelyföld és Moldva határán 
2019. március 29. – Krónika 

Erdő-visszaszolgáltatási törvénymódosítás készül a bukaresti parlamentben. A nagyobbik 

kormánypárt suceavai szervezete által kezdeményezett jogszabálytervezethez az RMDSZ 

módosító javaslatokat terjesztett be. Az új törvénnyel a Székelyföld és Moldva határán 

található, egykoron magyar kézben lévő erdők is visszakerülhetnének jogos tulajdonosaikhoz. 

Az állami erdészetek ellenzik a kezdeményezést, ám Korodi Attila képviselő szerint ez nem 
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mérvadó, szerinte ugyanis a monopolhelyzet féltése áll a tiltakozás mögött. A módosítást a 

csíki magánerdészet vezetője is támogatja. 

 

Fókuszban a magyar előkészítősök 
2019. március 29. – Krónika 

Közel 8700 leendő kisdiákot írattak magyar osztályba az előkészítőbe való jelentkezés első 

szakaszában – közölte a Krónikával a tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkársága. Kovács Irén Erzsébet államtitkár szerint nem valószínű, hogy a beiskolázási 

tervekben előirányzott osztályok száma az esetleges túljelentkezés miatt ne lenne elegendő. 

 

Böcskei László váradi megyés püspök az erős hitről, a csíksomlyói 
pápalátogatásról, a társadalom alakításáról 
2019. március 29. – Krónika 

Mindig fontosnak találtam, hogy híveink, akiknek nagy része szórványban él, sokszor kettős, 

nemzetiségi és vallási kisebbségben, ne érezzék magukat elhagyatottnak – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban a nagyváradi római katolikus egyházmegye élén tíz éve álló 

Böcskei László püspök, akivel a kerek évfordulóról, sikerekről, nehézségekről, és 

természetesen a közelgő pápalátogatásról beszélgettek. 

 

Rozsnyón is kezdetét vette a II. Rákóczi Ferenc emlékév 
2019. március 28. – Ma7.sk 

Rozsnyón is elkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc emlékév eseményei, március 27-én 

előadásokkal emlékeztek meg arról, hogy a fejedelem 1676-ban ezen a napon született. A II. 

Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem című rendezvény sokakat vonzott, a rozsnyói Rákóczi 

Magyar Ház nagyterme megtelt érdeklődőkkel. Palcsó Zsóka, a Rozsnyó és Vidéke Célalap, 

illetve a Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás elnöke emlékeztetett, hogy a 2019-es évet a 

magyar Országgyűlés – Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének 

kezdeményezésére – II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította, mégpedig abból az 

alkalomból, hogy 315 éve választották meg őt erdélyi fejedelemmé. 

 

Miért magyar iskola? Dániel Erzsébet válaszol 
2019. március 28. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatukban ismert közéleti szereplők vallanak a 

magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Harmadik rész. 

  

Ez ám a jogállam! Nem változik az állampolgárságról szóló törvény, az ellenzéki 
javaslatot elutasították 
2019. március 28. – Ma7.sk 
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Nem változik az állampolgárságról szóló törvény, a plénum elutasította a független képviselők 

és az SaS-frakció képviselőinek javaslatát. Ez azt jelenti, hogy az emberek továbbra is 

elveszítik a szlovák állampolgárságukat, amennyiben felveszik egy másik államét. Az ellenzék 

azt szerette volna elérni, hogy a jelenlegi jogi norma elfogadása előtti 2010-es állapot legyen 

érvényben. Az ellenzékiek azt javasolták, hogy a szlovák állampolgárságot csak a személy 

saját kérésére vehessék el. A képviselők emellett javasolták, hogy azok, akik eddig 

elveszítették a szlovák állampolgárságukat, anélkül kapják azt vissza, hogy teljesíteniük 

kelljen a jelenleg érvényes feltételeket. 

 

Öt éven át az őshonos kisebbségek szolgálatában 
2019. március 28. – Magyar Szó, Vajdaság MA 

Az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja a tegnapi, csütörtöki ülésével zárta 

mandátumbeli munkáját. Tőkés László leköszönő EP-képviselő kezdeményezésére tűzte 

napirendjére – ebben a felállásban – utolsó ülésén a munkacsoport az 1945-ben királyi 

rendelettel létrehozott, időközben elrománosított Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem önkényes megszüntetésének botrányos ügyét. Az ülésen az elnök vezetésével a 

Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagjai is jelen voltak. Hajnal Jenő az aktuális szerbiai 

kisebbségpolitikai történéseket ismertette. 

 

Az őshonos kisebbségek jogállását illetően teljesen másként gondolkodik 
Brüsszel és Budapest 
2019. március 28. – Vajdaság MA 

Európa és a kereszténység viszonyáról, az ókontinens lakosságának identitásáról, az egyre 

inkább tapasztalható értékválságról tartott csütörtök este előadást Szabadkán, a VM4Köz. 

Klubban dr. ifj. Lomnici Zoltán budapesti alkotmányjogász. 

 
Ma adják át a felújított galambóci várat 
2019. március 29. – Pannon RTV 

A Duna-parton, a román határnál található, festői fekvésű erődítményt uniós pénzből 

újították fel. Az átadón Johannes Hahn uniós bővítési biztos, Aleksandar Vučić, valamint Ana 

Brnabić is részt vesz. A Duna szerbiai szakaszának legjelentősebb várromja található 

Galambóc mellett. Az erődítménynek évente több mint 60 ezer látogatója van, azonban a 

turisták biztonsági okok miatt nem léphettek be a vár belsejébe. Egészen máig. Az ötéves 

felújítást követően ugyanis megnyitja kapuit a látványosság. 

 

Rákóczi emlékünnepségen vettek részt a beregszászi főiskola tanárai és diákjai 
Borsiban 
2019. március 28. – karpatalja.ma 
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai és diákjai, az eddigi 

hagyományokhoz híven, idén is képviseltették magukat a Borsiban megtartott Rákóczi 

emlékünnepségen. A március 24-i rendezvényen immár 50. alkalommal tisztelegtek a 

résztvevők II. Rákóczi Ferenc emléke előtt szülőhelyén, születésének 343. évfordulója 

alkalmából. 

 

A KMKSZ képviselője is jelen volt az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán 
2019. március 28. – karpatalja.ma 

170 küldött részvételével március 23-án Nagyváradon tartotta 6. Országos Küldöttgyűlését az 

Erdélyi Magyar Néppárt. A meghívottak között az eseményen jelen volt Mester András, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) gazdasági-önkormányzati titkára. A 

kongresszus elején köszöntötte a honi, a Kárpát-medencei és dél-tiroli meghívottakat és 

küldötteket Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, a Néppárt védnöke, aki ismertette az erdélyi magyar nemzeti-polgári erők eddigi 

törekvéseit, valamint jelenlegi politikai helyzetét, s rámutatott: az Erdélyi Magyar Néppárt 

már 1990 óta a Fidesz partnereként tevékenykedik. 

 
Lilija Hrinevics Nagydobronyban 
2019. március 28. – karpatalja.ma 

Kárpátaljára látogatott Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter március 28-án. Hrinevics a 

BombeZNO pilótaprojekt kapcsán látogatott Nagydobronyba. A finn támogatású program az 

Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek tanulóinak sikeres külső független tesztelését célozza 

meg. Március 25-28. között tartották az első felkészítő táborokat Bukovinában és Kárpátalján 

összesen 400 román és magyar nyelven tanuló tizenegyedikesnek. Megyénkben a 

Nagydobronyi Középiskolában, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban, 

valamint a Jánosi Középiskolában folytak a fakultatív foglalkozások. 

 

3000 kúnás egyszeri támogatás a magyar általános iskolák első és ötödik, 
valamint az eszéki HMOMK középiskoláinak első osztályaiba iratkozó diákok 
szüleinek a HMDK-tól a következő tanévtől 
2019. március 28. – Képes Újság   

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének mindig is szívügye volt a magyar 

oktatás, ezért szervezetünk vezetősége a napokban úgy döntött, hogy idén ősztől, tehát a 

következő, a 2019-2020-as iskolaévtől minden magyar általános iskolába iratkozó elsőst és 

ötödikest, valamint az eszéki magyar központ (HMOMK) középiskolájába iratkozó elsős diák 

szüleit egyszeri, 3000 kúnás támogatásban részesíti – közölte Jankovics Róbert, a HMDK 

elnöke. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-kepviseloje-is-jelen-volt-az-erdelyi-magyar-neppart-kongresszusan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-kepviseloje-is-jelen-volt-az-erdelyi-magyar-neppart-kongresszusan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/lilija-hrinevics-nagydobronyban/
https://kepesujsag.com/3000-kunas-egyszeri-tamogatas-a-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-valamint-az-eszeki-hmomk-kozepiskolainak-elso-osztalyaiba-iratkozo-diakok-szuleinek-a-hmdk-tol-a-kovetkezo-tanevtol/
https://kepesujsag.com/3000-kunas-egyszeri-tamogatas-a-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-valamint-az-eszeki-hmomk-kozepiskolainak-elso-osztalyaiba-iratkozo-diakok-szuleinek-a-hmdk-tol-a-kovetkezo-tanevtol/
https://kepesujsag.com/3000-kunas-egyszeri-tamogatas-a-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-valamint-az-eszeki-hmomk-kozepiskolainak-elso-osztalyaiba-iratkozo-diakok-szuleinek-a-hmdk-tol-a-kovetkezo-tanevtol/
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Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma: Jó ütemben valósulnak meg a 
programok 
2019. március 28. – Képes Újság  

Számos programot tartalmazott a pedagógusfórum múlt évi tevékenysége is – ezekről 

számolt be a pedagógusfórum elnöke, Csapó Nándor a múlt héten tartott közgyűlésen. A 

szakmai szervezet elnöke a horvátországi Óvodafejlesztési Programot részletezve arról beszélt 

még, hogy jó ütemben valósulnak meg a fejlesztések. Köszönetet mondott a támogatóknak, a 

magyar kormánynak, amelynek köszönhetően a horvátországi magyar óvodákba és iskolákba 

járó gyerekek még színvonalasabb nevelésben részesülhetnek. 

 

Új programok a fiumei magyarok tervei között 
2019. március 28. – Képes Újság  

Mozgalmas volt a március a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületében. Az e 

hónapban tartott közgyűlésén elhangzott, pozitív mérleggel zárták a múlt évet, minden 

tervezett programjukat sikeresen megvalósították, és eseménydúsra tervezik az idei esztendőt 

is. 

 

Megújul a pélmonostori református imaterem is 
2019. március 28. – Képes Újság  

Az idei évben is számos, a horvátországi magyarság számára fontos egyházi és világi épület 

újul meg. Ezek egyike a pélmonostori református imaterem is, melynek a napokban a teljes 

padlózatát felújítják. 

 

Burgenlandiak a Kincsőrző Fesztiválon 
2019. március 28. – volksgruppen.orf.at 

A Szombathelyi Váci Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola idén is megrendezte a 

Kincsőrző Művészeti Fesztivált. A rendezvényen immár negyedszer vett részt a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület „Játékos magyar gyermekóra csoportja“ Dowas Katalin óvónő 

vezetésével, akik ezúttal négy aranyéremmel térhettek haza. 
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https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma-jo-utemben-valosulnak-meg-a-programok/
https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma-jo-utemben-valosulnak-meg-a-programok/
https://kepesujsag.com/uj-programok-a-fiumei-magyarok-tervei-kozott/
https://kepesujsag.com/megujul-a-pelmonostori-reformatus-imaterem-is/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2972544/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 28. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja a mai ülésével zárta mandátumbeli 

munkáját, melynek napirendjén szerepelt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) megszüntetésének ügye, és amelyen a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) is részt vett. Az ülés végén a munkacsoport egy zárónyilatkozatot fogadott el, 

hangsúlyozva az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségi közösségek védelmének fontosságát. 

Tőkés László képviselő kezdeményezésére tűzte ma napirendjére a munkacsoport a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem botrányos ügyét, amelyről meghallgatták 

Kincses Előd ügyvéd tájékoztatóját. Ternovácz István összeállításában először Kincses Elődöt 

halljuk, aki a sok éves küzdelmük kilátástalanságának ad hangot.  

  

„Magyarbarát” ukrán nyelvoktatási módszerek bevezetését ígérte az ukrán oktatási miniszter 

az ungvári járási Nagydobrony középiskolájában tartott munkalátogatásán. A Magyar 

pedagógusok átképzéséből azonban nem hajlandó a miniszter engedni, mert a 11. osztály 

végére a tantárgyak 60 százalékát ukránul kell tanítani. A fórumra a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség képviselőit nem hívták meg. Orosz Ildikó, a szakmai szervezet elnöke 

szerint pedig ígéretek helyett inkább törvényi garanciákra van szükség. Az elmúlt időszakban 

elfogadott jogszabályok ugyanis csak szűkítették a kisebbségi jogokat. Iváncsik Attila 

összeállítása. 

  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, ha nem kell oktatáspolitikai ügyekben 

hadakoznia, jut ideje szakmai témákkal foglalkozni is. Fontos, hogy a pedagógusok ne csak 

egymást ismerjék meg egy-egy találkozó alkalmával, hanem a gömöri régió iskoláit, óvodáit is 

- vallja Korda Edit, a Pedagógusszövetség Nagyrőcei Területi Választmányának elnöke, aki a 

dereski iskola igazgatója. Ezért tartják a képzéseket, a különböző rendezvényeket mindig más 

iskolában, illetve óvodában – tudjuk meg Haják Szabó Mária riportjából. 

  

A hét elején egy ajkai házaspár, Horváth Szilvia és Bánhelyi József Zoltán Feketén fehéren 

című kiállítása nyílt meg  Bécsben, az  Ausztriai Magyar Pedagógusok Székházában. 

Szombaton pedig a Collegium Hungaricum épületében rendeznek nagyszabású 

szavalóversenyt a bécsi magyarok. A rendezvények fontosságáról, valamint a magyar oktatás 

szerepéről szól Veres Emese Gyöngyvér  összeállítása, amelyben először Papp Ildikót, a 

Délibáb csoport tagját halljuk. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-28_18-02-00&enddate=2019-03-28_18-40-00&ch=mr1
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Szerdán, március 27-én elkezdődött a II. Rákóczi Ferenc-emlékév. Felvidék ezer szállal 

kötődik a nagyságos fejedelemhez. A szabadságharc alatt, 1706-ban Rozsnyóról kormányozta 

a fennhatósága alatt álló országrészeket, itt döntöttek a  habsburgokat  trónfosztó ónodi 

országgyűlés összehívásáról. Rozsnyón szerdán előadássorozattal indították az emlékévet. 

Palcsó Zsóka összeállítása. 

  

 

 

 

 


