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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a magyar és a szerb kormány együttműködésének ékes példája a Zentai 
Gimnázium kibővítése 
2019. április 3. – MTI, Webrádió, Hír Tv, kormany.hu, Magyar Szó 

A Zentai Gimnázium felújítása a magyar és a szerb kormány támogatása révén valósult meg, 

és ez a beruházás ékes példája annak, hogyan tud a két ország közösen munkálkodni a térség 

felemelkedése érdekében - emelte ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

szerdán Zentán. Az 1906 és 1910 között épült gimnázium kibővítését a magyar kormány 120 

millió forinttal, a szerb kormány pedig 172 millió dinárral (470 millió forint) támogatta. A 

mintegy 500 négyzetméteres új épületben hat teljesen felszerelt szaktanterem, ebédlő és 

mozgássérült bejáró kapott helyet. Potápi Árpád János rámutatott, hogy a magyar kormány 

továbbra is kész arra, hogy "minden támogatást megadjon a külhoni magyar gyerekeknek és 

fiataloknak ahhoz, hogy lakóhelyükön részesüljenek minőségi tudásban és közösségük 

hasznos tagjává válhassanak". Hozzátette, 2019-ben, a külhoni magyar gyerekek évében is 

azon dolgozik a Nemzetpolitikai Államtitkárság, hogy minden korosztály számára jobb és 

élhetőbb körülményeket tudjon teremteni minden magyar régióban. 

 
Lomnici Zoltán: megsínylik a román–magyar kapcsolatok, ha nem 
szabadulhatnak a terrorvád miatt elítélt székelyek 
2019. április 3. – MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Negatívan befolyásolná a román–magyar kapcsolatokat, ha a román legfelsőbb bíróság nem 

határozna a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán elengedéséről – közölte 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa civil szervezet elnöke szerdán az MTI-vel. A 

magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke azt követően nyilatkozott telefonon az MTI-nek, hogy 

Bajkai István fideszes országgyűlési képviselővel együtt meglátogatta a feketehalmi 

börtönben a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akiknek ügyét április 

kilencedikén ismét napirendre veszi a román legfelsőbb bíróság. A látogatás során a börtön 

igazgatójával is tárgyaltak, majd a börtön mellett tartottak sajtótájékoztatót. 

Meggyőződésünk, hogy ki kell szabadítani a székely politikai foglyokat, mert az eljárás 

tisztességtelen volt, a bizonyítékok nem elégségesek a büntetőjogi felelősségük 

megállapításához” – jelentette ki Lomnici Zoltán. Szerinte amennyiben nem semmisítik meg 

a ítéletüket, és nem helyezik őket szabadlábra, az nemcsak a „joghalált” jelenti, hanem a 

román–magyar kapcsolatokat, a két ország viszonyát is negatívan befolyásolja majd. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3951/kulfold_magyarsag/199866/Pot%C3%A1pi-a-magyar-%C3%A9s-a-szerb-korm%C3%A1ny-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9nek-%C3%A9kes-p%C3%A9ld%C3%A1ja-a-Zentai-Gimn%C3%A1zium-kib%C5%91v%C3%ADt%C3%A9se.htm
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lomnici-zoltan-megsinylik-a-romannmagyar-kapcsolatok-ha-nem-szabadulhatnak-a-terrorvad-miatt-elitelt-szekelyek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lomnici-zoltan-megsinylik-a-romannmagyar-kapcsolatok-ha-nem-szabadulhatnak-a-terrorvad-miatt-elitelt-szekelyek
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Orbán Viktorral riogatva udvarol a PSD törvényhozóinak Victor Ponta 
2019. április 3. – Krónika 

Victor Ponta volt kormányfő felajánlotta pártja szolgálatait a kormányzó román 

szociáldemokratáknak, de csak abban az esetben, „ha nem Orbán Viktor érdekeinek kívánnak 

eleget tenni”. A Pro Románia párt elnöke kedden annak apropóján környékezte meg a 

korábban általa irányított Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy Sorin Marica parlamenti 

képviselő átigazolt a kormányzó alakulatból az ellenzéki pártba. Ponta szerint ezáltal 21-re 

emelkedett a Pro Románia honatyáinak száma, megjegyezve: ugyanannyi, mint az RMDSZ 

törvényhozóinak a létszáma. Közösségi oldalán posztolt bejegyzésében a volt miniszterelnök 

egyúttal „nyilvános ajánlatot” is tett a PSD-nek, amely szerinte folyamatosan arra 

panaszkodik, hogy kellő számú szavazat híján kénytelen az RMDSZ-szel tárgyalni. „Amikor jó 

javaslataitok lesznek Románia számára, gyertek hozzánk, és megszavazzuk ezeket. De amikor 

Dragnea Orbán Viktor jó szolgálója kell legyen, nehogy hozzánk merészeljetek fordulni” – írta 

Facebook-bejegyzésében Victor Ponta. 

 

Zöld jelzést kapott a Junior Centenar program – megtakarítási számlát nyit a 
kormány minden romániai kiskorú részére 
2019. április 3. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta a Junior Centenar nevet viselő megtakarítási 

számlákról szóló sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet, amelyet az 

ellenzék korábban elmarasztalt – adta hírül az Agerpres. A törvénytervezetet 159 igen, 19 nem 

szavazattal, 80 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház plénuma. A Junior Centenar számlán 

lévő összeg nem lehet tranzakció tárgya, nem ruházható át és nem használható garanciaként. 

A jogszabály értelmében a kontó tulajdonosai 18 éves korukig évente 600 lejt kapnak az 

államtól, amennyiben abban az évben legalább 1200 lejt helyeztek el a számlán. Ha a letétbe 

helyezett összeg nem éri el az 1200 lejt, az állami prémium elmarad, de a számlán lévő összeg 

kamatozik. Az évi kamat ezen kontók esetében 3%. Az erre a számlára elhelyezett összeg nem 

haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő lejt. 

 

A képviselőház elutasította a közigazgatási törvénykönyvet  
2019. április 3. – transindex.ro, maszol.ro 

A képviselőház egyöntetűen elutasította szerdán a közigazgatási törvénykönyvet, miután az 

alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek nyilvánította a jogszabályt. A helyi választott 

tisztségviselőknek különnyugdíjat biztosító közigazgatási törvénykönyvet 2018 júliusában 

fogadta el a parlament, de a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) parlamenti frakciói, valamint Klaus 

Iohannis államfő alkotmányossági kifogást emeltek a jogszabály ellen. Beadványuknak helyt 

adott az alkotmánybíróság, és 2018 novemberében alkotmányellenesnek nyilvánította a 

törvénykönyvet. Korodi Attila RMDSZ-képviselő szerint a közigazgatási törvénykönyvre 

sürgősen szüksége van az országnak, egy új jogszabály tárgyalását már a jövő héten meg kell 

kezdeni. 
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Két hét múlva hirdet jogerős ítéletet a legfelsőbb bíróság Horváth Anna 
perében 
2019. április 3. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A védőbeszédek elhangzásával befejeződött szerdán Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester pere a bukaresti legfelsőbb bíróságon. A jogerős ítélet közzétételét április 17-

ére ígérte a bíróság – számolt be az Erdély TV fővárosi tudósítója. Horváth Anna 

védőügyvédje társaságában érkezett a fellebbviteli perének utolsó tárgyalására. Sergiu 

Bogdan elmondta, az eddigi tárgyalásokon a korrupcióellenes ügyészség több bizonyítékáról 

sikerült kideríteni, hogy manipulálta a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), ráadásul az első 

fokú ítélet feltételezéseken alapult. Az ügyvéd szerint a volt alpolgármester felmentése lehet a 

logikus döntés.  

 

Tamás Sándor Strasbourgban: nem érvényesülnek maradéktalanul a nyelvi 
jogok Romániában  
2019. április 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az akadozó romániai kisebbségi nyelvhasználatról tájékoztatta az európai fórumok 

képviselőit a háromszéki megyei önkormányzat küldöttsége. A többpárti delegáció 

strasbourgi látogatása során több kétoldalú tárgyalás során próbálta felhívni az európai 

fórumok képviselőinek figyelmét, hogy Romániában nem érvényesül maradéktalanul az 

ország által elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája. Tamás Sándor 

rámutatott, nem akarják a véletlenre bízni a nyelvi jogok érvényesülése kapcsán Romániáról 

készülő ET jelentés majdani következtetéseit és szeretnék, hogy a jelentéstevők ne csak a 

bukaresti hivatalos álláspontokat vegyék figyelembe, hanem látogassanak el a magyarok által 

lakott térségekbe is, ahol problémák merülnek fel a nyelvhasználati jogok gyakorlati 

alkalmazásakor. A háromszéki küldöttség minden tárgyalópartnerének átadta a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat angol nyelvű éves jelentését, amely több konkrét esetet mutat be, 

amikor sérültek a nyelvi és szimbólumhasználati jogok.  

 
Elkészült az eddigi legátfogóbb felmérés az erdélyi magyar 
pedagógustársadalomról  
2019. április 3. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Lezárult a romániai magyar pedagógustársadalom egészét átfogó kutatási program – 

jelentették be kedden, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének csíkszeredai 

székhelyén. Az RMPSZ által kezdeményezett felmérés során összesen 6075 pedagógusi és 524 

intézményvezetői kérdőív adatait összegezték, melyekből egy általános tanulmányon kívül 

számos részterületeket érintő dolgozat készül. A felmérés eredményei többek között a 

pedagógusok túlzott adminisztrációs feladatairól és csökkenő társadalmi megítéléséről adnak 

képet.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110200-ket-het-mulva-hirdet-joger-s-iteletet-a-legfels-bb-birosag-horvath-anna-pereben
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/110197-tamas-sandor-strasbourgban-nem-ervenyesulnek-maradektalanul-a-nyelvi-jogok-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/110197-tamas-sandor-strasbourgban-nem-ervenyesulnek-maradektalanul-a-nyelvi-jogok-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110191-elkeszult-az-eddigi-legatfogobb-felmeres-az-erdelyi-magyar-pedagogustarsadalomrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/110191-elkeszult-az-eddigi-legatfogobb-felmeres-az-erdelyi-magyar-pedagogustarsadalomrol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. április 4. 
4 

Hegedüs Csilla: EU-s forrásokból újulhat meg az erdélyi magyar épített örökség 
2019. április 3. – MTI, maszol.ro, hirado.hu 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje szerint Románia nem 

támogatja megfelelően a magyar közösség épített örökségének megőrzését és felújítását, ezért 

kiemelten fontosak az Európai Uniótól erre a célra elnyerhető források.  A képviselőjelölt azt 

követően beszélt erről, hogy meglátogatta a Maros megyei Szőkefalva Rhédey-kastélyát. 

Szavait az RMDSZ idézte szerdai hírlevelében.   

 

Vincze Loránt: az erdélyi magyarság érdekeit egyik román párt sem fogja 
képviselni  
2019. április 3. – maszol.ro 

„Az Európai Unió, mint minden emberek által alkotott konstrukció, tökéletlen, de számunkra 

nincs más alternatíva, és pontosan azért, mert emberek alkották, meg is lehet változtani. Egy 

erős Kárpát-medencei magyar képviselettel a magunk javára fordíthatjuk a készülő változást, 

ki tudjuk harcolni a kisebbségvédelmi törvényt, és meg tudjuk őrizni a mezőgazdasági és 

településfejlesztési támogatásokat” – mondta el Vincze Loránt, az RMDSZ EP-

képviselőjelöltje, a FUEN elnöke Nagybányán, ahol magyar döntéshozókkal, 

véleményformálókkal folytatott kötetlen eszmecserét szerdán délután. A helyi közösség 

képviselőivel az Unió előnyeiről és hátrányairól is beszélgetett, leszögezve: az erdélyi 

magyarság érdekeit egyik román párt sem fogja képviselni Brüsszelben, ezért fontosnak 

tartja, hogy május 26-án az RMDSZ jelöltjeit támogassa a közösség.   

 

Hegedüs Csilla EP-képviselőjelölt választásról, népszavazásról, a PSD 
támogatásáról és az Európai Néppártról 
2019. április 4. – Krónika 

Egy referendum rászervezése az európai parlamenti (EP) választásokra azt mutatja, hogy a 

román államfő nem sokat ad a megmérettetés tétjére és témáira, inkább egy következő 

választáshoz próbál népszerűséget gyűjteni – fogalmazott a Krónikának adott interjúban 

Hegedüs Csilla. Az RMDSZ-es EP-lista harmadik helyéről induló jelölt szerint az erdélyi 

magyarok pontosan tudják: az ő érdekeiket csak a magyar képviselők fogják megjeleníteni az 

uniós törvényhozásban. 

 

A parlament elfogadta: hétezer eurós büntetés fenyeget, ha nyilvános 
rendezvényen elhangzik a magyar himnusz 
2019. április 3. – ma7.sk 

Miközben a kormánypártok az államfőválasztás során hatalmasat buktak, s Fico maga mellett 

a másik két kormánypárt elnökének népszerűségét is hatékonyan leépítette (azok hathatós 

segítségével), a parlamentben még a Himuszunk éneklését is megtiltanák. Szépen csendben, 

egyetlen mondat apró változtatásával. Március végén a képviselők megszavazták az SNS 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110215-hegedus-csilla-eu-s-forrasokbol-ujulhat-meg-az-erdelyi-magyar-epitett-orokseg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110214-vincze-lorant-az-erdelyi-magyarsag-erdekeit-egyik-roman-part-sem-fogja-kepviselni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110214-vincze-lorant-az-erdelyi-magyarsag-erdekeit-egyik-roman-part-sem-fogja-kepviselni
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mar-a-himnuszt-sem-enekelhetjuk
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mar-a-himnuszt-sem-enekelhetjuk
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képviselőinek azon törvénymódosítását, amely a Szlovák Köztársaság állami jelképeiről és 

azok használatáról rendelkezik. A 63/1993. számú törvény, 13. § 2 bekezdése eredetileg így 

hangzik magyarul (a Pro Civis Törvénytárának fordítása alapján): Az állami himnuszt 

államünnepek, emléknapok, évfordulók és más jelentős országos vagy helyi jellegű 

események alkalmával játsszák vagy éneklik; más ország állami himnuszát akkor játsszák, ha 

jelen van az illető ország hivatalos küldöttsége. 

 
Bugár levélben köszöni a választók bizalmát, és ígéri, hogy nem vonul vissza 
2019. április 3. – ma7.sk 

Kérdés, mennyi esély van így a magyar-magyar összefogásra a következő parlamenti 

választások előtt. Levélben fordult a szlovákiai magyar választókhoz az államfőválasztást 

követően Bugár Béla. A Most-Híd leszerepelt elnöke ebben azoknak a községeknek köszöni 

meg a rá adott szavazatokat, ahol az államfőválasztás első körében a legtöbb szavazatot kapta.   

Bugár Béla közvetve egyúttal arról is biztosítja a választókat, hogy nem tervezi politikai 

visszavonulását. Mi több, úgy fogalmaz, hogy a “az eredmény számomra kötelezettségekkel 

jár, és további munkára ösztönöz.” 

 

Az összefogás erejéből született 
2019. április 4. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Zentai Gimnázium épületén végrehajtott 120 millió forintos bővítés ékes példája a 

felemelkedés érdekében történő közös munkálkodásnak – fogalmazott Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának államtitkára tegnap Zentán a 

gimnázium új épületszárnyának felavatása alkalmából szervezett ünnepségen. A patinás 

épület új szárnya Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával épült fel. 

 

A legkorszerűbb szaktantermekkel büszkélkedhet a Zentai Gimnázum 
2019. április 3. – Pannon RTV 

A Zentai Gimnázium épülete a gimnáziumon kívül a Közgazdasági és Kereskedelmi 

Középiskolának, valamint az Egészségügyi Középiskolának is otthont ad. Az épület most 

csaknem 500 négyzetméterrel bővült. A Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola két 

szaktantermet kapott. 

 

Bácskossuthfalva: Felavatták a felújított I. világháborús emlékművet 
2019. április 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között, alkalmi műsor keretében avatták fel a felújított első világháborús 

emlékművet és Kossuth parkot Bácskossuthfalván. Az első világháború legnagyobb délvidéki 

emlékművét a magyar kormány támogatásával sikerült felújítani 2018-ban. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/04/03/bugar-levelben-koszoni-a-valasztok-bizalmat-es-igeri-hogy-nem-vonul-vissza/
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/legkorszerubb-szaktantermekkel-buszkelkedhet-zentai-gimnazum
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23528/Bacskossuthfalva-Felavattak-a-felujitott-I_-vilaghaborus-emlekmuvet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23528/Bacskossuthfalva-Felavattak-a-felujitott-I_-vilaghaborus-emlekmuvet.html
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Folytatódik a KMKSZ-székház elleni merénylet ügyének tárgyalása 
2019. április 3. – Kárpátalja  

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon múlt csütörtökön, március 28-án került sor a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza elleni robbantásos merénylet egyik 

szervezője ügyének a tárgyalására, amely a megszokott módon most is késéssel vette kezdetét. 

 
Félezer kárpátaljait soroznak be tavasszal Kárpátalján 
2019. április 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

Áprilistól júniusig tart a kötelező sorkatonai szolgálatra történő tavaszi behívások időszaka – 

adta hírül április 3-án a mukachevo.net internetes hírportál. Bohdan Cseremiszkij ezredes, a 

Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság vezetőjének elmondása szerint ebben az 

időszakban 425-455 személy számíthat behívóra megyénkben. Az értesítést követően tíz nap 

áll a sorköteles katonák rendelkezésére, hogy megjelenjenek a kijelölt hadkiegészítőknél. 

 

Petro Porosenko elfogadta Volodimir Zelenszkij feltételeit 
2019. április 4. – karpatalja.ma 

Petro Porosenko elfogadta Volodimir Zelenszkij feltételeit, és kész stadionban vitázni 

elnökjelölt-társával. A regnáló elnök videoüzenetben reagált Zelenszkij április 3-án 

nyilvánosságra hozott feltételeire. Porosenko hangsúlyozta, hogy a vita nem játék, nem show, 

hanem komoly diskurzus az ország fejlesztési stratégiáiról, értékeiről, történelmi faktoráról, 

prioritásairól. Emlékeztette ellenfelét, hogy az elnökjelöltek vitájának lefektetett szabályai 

vannak, de nincs ellenvetése a stúdión kívüli helyszín ellen. 

 
Tavaszköszöntő programok a nagydobronyi tanodában 
2019. április 3. – karpatalja.ma 

Télbúcsúztató farsangolással kezdődött a tavaszi programok sora a Nagydobronyi Magyar 

Népművészeti Tanodában. A gyermekfoglalkozás résztvevői Gábor Éva irányításával 

medvemaszkokat készítettek papírból, majd – a tanoda kertjében felállított kiszebábut 

körbeállva – mondókákkal zavarták el a telet, a hideget és a betegségeket. A szalmabábura 

gondűző cédulákat tűztek, ezekre írták fel azokat a félelmeket, gondokat, bajokat, melyektől 

szeretnének megszabadulni. 

 

A magyar közösség az, akinek őrködni kell a nyelvhasználat felett 
2019. április 3. – Népújság  

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa március 

28-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2018-as zárszámadását és megtárgyalta a magyar 

nyelv használatának helyzetét a községben. A tanács hosszabb ideig időzött a napirend 
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https://karpataljalap.net/2019/04/03/folytatodik-kmksz-szekhaz-elleni-merenylet-ugyenek-targyalasa
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felezer-karpataljait-soroznak-be-tavasszal-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/petro-porosenko-elfogadta-volodimir-zelenszkij-felteteleit/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tavaszkoszonto-programok-a-nagydobronyi-tanodaban/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6703-a-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-az,-akinek-%C5%91rk%C3%B6dni-kell-a-nyelvhaszn%C3%A1lat-felett.html
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elfogadásánál, mivel Koren Stefán tanácstag bővítést  javasolt, éspedig a község kétnyelvű 

ügyvitelre, illetve nemzetiségi célokra szánt pénzei felhasználásának megvitatásával. 

 

MMGVE: túl a hullámvölgyön? 
2019. április 3. – Népújság   

mmgve14191A Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) a múlt héten 

megtartotta rendszeres éves közgyűlését. A jelenlévők elfogadták a tavalyi program- és 

pénzügyi beszámolót, illetve a 2019-es évre vonatkozó programtervet is. Az ülésen jelen volt 

Szabó Balázs, a Nemzeti Agrárkamara (NAK) külügyi kapcsolatokat irányító vezetője is. 

 
Színes mozaik a völgyifalui turisztikai kínálat 
2019. április 3. – Népújság  

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület (TE) 2012-ben alakult – az egyik legfiatalabb, de egyben a 

legaktívabb turisztikai egyesület környékünkön. Az 55 fős csapat élén a kezdetektől Bacsi 

Kleiderman Mónika áll. Az egylet a már jól bevált programokon kívül –farsangi bál, Márton-

napi Pincétől pincéig túra – néhány vonzó újdonságot is tervez. Élénkebb együttműködést 

szeretnének a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetséggel. A Völgyifalui TE 2018-ban a 

kitűzött célok megvalósításával gazdag évet zárt, amivel tovább emelték a mintegy 330 lelket 

számláló település idegenforgalmi kínálatának változatosságát. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 3. – Kossuth Rádió 

 

Emberi és kisebbségi jogok az EU szomszédságában címmel rendeztek konferenciát 

Brüsszelben, melynek házigazdája Bocskor Andrea kárpátaljai  fideszes európai parlamenti 

képviselő volt. A tanácskozás fő témája a kárpátaljai magyarság helyzetének bemutatása volt.  

Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Bocskor Andreát halljuk. 

 

Két, a magyar kormány támogatásával megvalósult beruházás ünnepélyes átadása volt ma a 

Délvidéken. Zentán átadták a gimnázium új épületszárnyát, amely három oktatási 

intézménynek is helyet ad, Bácskossuthfalván pedig felavatták az első világháborús 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/6708-mmgve-t%C3%BAl-a-hull%C3%A1mv%C3%B6lgy%C3%B6n.html
https://nepujsag.net/muravidek/6704-sz%C3%ADnes-mozaik-a-v%C3%B6lgyifalui-turisztikai-k%C3%ADn%C3%A1lat.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-03_18-02-00&enddate=2019-04-03_18-40-00&ch=mr1
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emlékművet és emlékparkot.  Németh Ernő összeállításában először  Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkát halljuk. 

 

Arad magyarországi testvértelepülései közül Budapest XII. kerületével a legfrissebb a 

szerződés. Bár csak négy éve írták alá a megállapodás, az együttműködés, a kulturális 

csereprogram már kilenc évre nyúlik vissza. Az idei programtervezetet kedd este írták alá az 

aradi városházán, ahol a hegyvidéki Solti György Zeneiskola vonós együttese adott 

kamarakoncertet. A hangverseny után készült Pataky lehel Zsolt összeállítása. 

 

A nemzetközi hírű Pető Intézet Kárpát-medencei programját a magyar kormány támogatja és 

ezzel lehetőség nyílik, hogy ingyenesen részesüljenek a betegek a gyógyításban. A kapcsolat 

intézményesült Csíkszeredában, erről tájékoztatták a sajtót, az intézmények képviselői. Oláh-

Gál Elvira összeállítása. 

 

A két település önkormányzata három évvel ezelőtt határozta el, hogy közösen fogják 

felvirágoztatni az érmelléki borászatot.  10.000, a térségben őshonos bakator tőkét osztottak 

szét az érmelléki gazdáknak, amelyből 5000-et a debreceni önkormányzat, 5000-et pedig a 

Bihar megyei tanács finanszírozott, hogy segítsék az ősi szőlőfajta visszaörökítését a 

térségben és az egykori borvidék talpra állítását. Ionescu Nikolett összeállítása.  

Gyülekezetről gyülekezetre járva kutatja fel a az erdélyi református gyülekezetek kincseit, 

történelmi értékeit a Pokoly Társaság. Sok helyen siralmas a helyzet. Most következő 

kisriport a Beszterce - Naszód megyei Rettegen készült. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

 

 


