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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egy földön, egy hazában 
2019. április 17. – Demokrata – Szabó Judit  

Összesen 500 millió forintos forrást biztosít a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága anyaországi és külhoni magyar testvérvárosi együttműködésekre, valamint 

ifjúsági és cserkésztevékenységek támogatására a külhoni magyar területeken. A dél-

dunántúli Bonyhád és a felvidéki Tardoskedd 21 éve testvértelepülésekként erősítik a nemzeti 

összetartozást. A programmal kapcsolatban Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: 2015 óta hirdetik meg a programot. 

Hozzátette: azt szeretnék, hogy az önkormányzatokon keresztül is minél több anyaországi és 

külhoni magyar ember tudjon találkozni egymással. Úgy fogalmazott: fontos, hogy a már 

meglévő települési kapcsolatrendszert erősíteni tudják, másrészt, hogy ezek ne csak a 

nagypolitika szintjén működjenek, hanem újabb kötelékek és valódi barátságok alakuljanak 

ki felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és horvátországi településeken élő magyarokkal.  

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. április 17-i számában olvasható.) 

 

Winkler Gyula Strasbourgban: közösségünk elleni retorzió a korondi 
rekordbírság 
2019. április 16 – Krónika 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő szerint a korondi Községháza felirat miatt 

kiszabott pénzbírság szembemegy a Románia által ratifikált nemzetközi egyezményekkel, 

növeli a feszültséget és a bizalmatlanságot a többségi társadalommal és az 

igazságszolgáltatással szemben. Az RMDSZ képviselője hétfő este Strasbourgban az EP 

plénuma előtt idézte fel, hogy Korond polgármesterét 97 ezer euró értékű büntetéssel 

sújtották, mert a 93 százalékban magyar lakosságú településen a hivatalos, román felirat 

mellett magyarul is kiírta a polgármesteri hivatal épületére az intézmény nevét. 

 

Jakubinyi-Vincze találkozó: a Batthyáneum ügyét is kell Brüsszelben képviselni  
2019. április 16 – maszol.ro 

Ft. Dr. Jakubinyi György római katolikus érsekkel találkozott hétfőn Gyulafehérváron Vincze 

Loránt FUEN-elnök, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje. A megbeszélésen szó 

volt a magyar közösséget ért legutóbbi támadásokról is – olvasható az RMDSZ keddi 

hírlevelében. Megállapították, hogy a leállított egyházi ingatlan-visszajuttatást – köztük a 

még mindig állami kézben lévő Batthyáneum püspöki könyvtár ügyét – erőteljesen kell 

Brüsszelben is képviselni. Beszélgettek Ferenc pápa közelgő csíksomlyói látogatásáról, 

amelynek egyik célja, hogy az erdélyi magyarokat megerősítse őseink hitében és erényeiben. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/winkler-gyula-strasbourgban-kozossegunk-elleni-retorzio-a-korondi-rekordbirsag
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/winkler-gyula-strasbourgban-kozossegunk-elleni-retorzio-a-korondi-rekordbirsag
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110689-jakubinyi-vincze-talalkozo-a-batthyaneum-ugyet-is-kell-brusszelben-kepviselni
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A közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban egyetértettek az erdélyi magyar 

képviselet megtartásának fontosságában is.  

 

Hegedüs Csilla: Brüsszelben a magyar gazdák érdekében kell dolgoznunk  
2019. április 16 – maszol.ro 

Az APIA-s támogatásoknak köszönhetően az elmúlt 12 évben több mint 1,5 milliárd euró 

támogatást kaptak a magyar gazdák, amely több mint 200 ezer magyar ember 

megélhetéséhez járult hozzá. Mindez most veszélybe kerülhet – hívta fel a figyelmet Hegedüs 

Csilla Kommandón az orbaiszéki polgármesterek, alpolgármesterek és helyi vezetők 

találkozóján. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje elmondta, Románia uniós csatlakozásának 

legnagyobb haszonélvezői a gazdák, akik terület alapú támogatáshoz jutottak. Ez 

kézzelfogható, vissza nem térítendő, rendszeres jövedelmet jelent számukra. Erdélyben 75 

ezer magyar ember gazdálkodik. „Ma egy vidéki gazdának sokkal több lehetősége van, mint 

ezelőtt 10 évvel. A tagállamok egy része viszont csökkenteni akarja a Közös Agrárpolitika 

finanszírozását 2021-től. Olyan módosításokat terveznek a támogatások szerkezetében, 

amelyek nem kedveznek az erdélyi gazdáknak” – mondta. 

 
Barna Gergő: a magyar választóknál nem látok nagyon jelentős kockázatot az 
átszavazásra  
2019. április 16 – Transindex 

A szociológus véleménye szerint az RMDSZ valószínűleg több szavazatot fog kapni, mint a 

korábbi EP-választáson. Arra a kérdésre, hogy megg lesz-e az RMDSZ-nek az öt százaléka  a 

szociológus úgy válaszolt: nyilván nagyon fontos kérdés, hogy meglesz-e az öt százalék. Ez 

attól függ, hogy a magyar választók mennyire tartják majd fontosnak a választásokat, és 

mennyire fognak részt venni rajta. Azonban nem csak ezen múlik. Minden választás 

alkalmával elmondjuk, és ez tényszerű dolog, az RMDSZ-nek vagy a magyar pártoknak az 

eredménye attól is függ, hogy a román részvétel milyen. Ha a magyar mozgósítást nézzük, 

jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy a részvétel nem fog elmaradni például a 2014-es 

szinttől. Az RMDSZ akkor 350 ezer szavazatot kapott. Nagyon valószínű, hogy ezúttal még 

efelett is lesz az eredmény – fogalmazott. 

 
A román pártok nem tették szokásukká, hogy megszólítsák a magyar szavazókat  
2019. április 16 – Transindex, maszol.ro 

Kiss Tamás szociológus többek között a román közvéleménynek a kisebbségi jogokhoz való 

viszonyáról is beszélt a 9. Szociológus Napokon. Milyen sajátosságai vannak a román 

nemzetállami építménynek a nemzeti kisebbségekre, ezen belül pedig a magyar közösségre 

nézve? Hogyan jelenik meg az egy, a többségi etnikum kultúrájára építő nemzetállami 

keretrendszer a többségi népesség vélekedésében a magyar közösség etnopolitikai céljainak 

és kisebbségi jogainak megítélésében? Többek között ezeket a kérdéseket vizsgáló 

szociológusi munka következtetéseit mutatta be hétfőn Kiss Tamás az immár kilencedik 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/110730-hegedus-csilla-brusszelben-a-magyar-gazdak-erdekeben-kell-dolgoznunk
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27762
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27762
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27762
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27766
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alkalommal megszervezett kolozsvári Szociológus Napok keretében, amelynek idei programja 

A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa átfogó címet kapta.  

 
Kolozsvár önkormányzata 1,76 millió lejjel támogatja a magyar kulturális 
szervezeteket  
2019. április 16 – Transindex, Krónika 

Megszavazta a támogatásokat a kulturális szervezetek számára Kolozsvár tanácsosi testülete. 

A költségvetésből összesen 12 millió lejt költ el erre a célra az önkormányzat. A magyar 

érdekeltségű pályázatok összesen 1,76 millió lejt tesznek ki idén. A Kolozsvári Magyar Napok 

kapja a legnagyobb támogatást, összesen 530 ezer lejt a tavalyi 430 ezer lejhez képest. A 

Várkert Fesztivál 37 ezer lejes költségvetési támogatásban részesül. A Corvineum Alapítvány 

számára 365 ezer lejt szavaztak meg az Európai Színházak Egyesületének 18. fesztiválja 

megszervezésére.  

 

Idén is lesz pénz a magyar rendezvényekre Aradon 
2019. április 16 – Nyugati Jelen  

A szociáldemokrata ellenzék tiltakozása ellenére, az aradi önkormányzat képviselő-testülete 

kedden megszavazta Arad költségvetését. Bognár Levente aradi alpolgármester a Nyugati 

Jelennek elégedetten nyugtázta, hogy idén is sikerült előirányozni mindazokat az összegeket, 

melyekkel folytathatják az aradi magyar közösség identitásának a megőrzését, ápolását 

szolgáló programokat, rendezvényeket. Utalt itt például mindazokra az eseményekre (a 

március 15-i sikeres rendezvény, Aradi Magyar Majális, Aradi Magyar Napok stb.), melyek a 

magyarság hagyományainak a fenntartását hivatottak szolgálni. Sikerült mindezt annak 

ellenére, hogy az utóbbi időben több szélsőséges támadás érte – a helyi médiában is – a 

magyar tisztségviselőket, a magyar rendezvényekre kiutalt (egyesek szerint indokolatlanul 

nagy) keretek miatt. 

 

Továbbra sem ismert a titkosszolgálat szerepe Rádulyék ügyében 
2019. április 16 – szekelyhon.ro 

Még mindig nem történt előrelépés Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos 

büntetőperének ügyében, a csíkszeredai polgármester és alpolgármester nem is jelent meg 

hétfőn a Maros Megyei Törvényszéken kitűzött tárgyaláson. Máthé Attila, Szőke Domokos 

jogi képviselője elmondta, azért maradtak távol az érintettek, mert már a tárgyalás napja előtt 

értesültek arról, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) válaszának titkosítását még mindig 

nem oldották fel. A jogszabályok értelmében a bíró döntése alapján a SRI-nek át kellene 

adnia a titkosított iratot, ugyanis abból derül ki, hogy a Ráduly és Szőke elleni eljárást a SRI 

folytatta-e le vagy sem, és hogy milyen módszereket, illetve eszközöket használt erre a célra. 

Mivel a SRI nem kivizsgáló szerv, a törvények értelmében nincs joga bizonyítási eljárást 

folytatni. Ha mégis ezt tette, akkor az eljárást semmissé nyilváníthatják, és a videó- és 

hangfelvételek jegyzőkönyveit nem lehet bizonyítékként felhasználni a vádlottak ellen.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=55166
http://itthon.transindex.ro/?hir=55166
http://itthon.transindex.ro/?hir=55166
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/iden_is_lesz_penz_a_magyar_rendezvenyekre.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/tovabbra-sem-ismert-a-titkosszolgalat-szerepe-radulyek-ugyeben
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A Transregio megoldhatja a Várad mellett élő magyarok ingázási gondjait 
2019. április 17. – Krónika 

A Transregio elnevezésű kistérségi társulás jelentheti a megoldást a Nagyváradhoz közeli 

magyar falvakat érintő, áldatlan tömegközlekedési helyzetre – közölte tegnapi váradi 

sajtótájékoztatóján Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke és 

Habinyák István, a néppárt városi szervezetének alelnöke. A politikusok emlékeztettek: a 

Hegyköz településein az egyik buszjáratot üzemeltető cég – veszteségességre hivatkozva – 

megritkította járatai számát, nehéz helyzetbe sodorva a megyeszékhelyre ingázó 

munkavállalókat és iskolásokat. 

 

Újabb megszépült óvodákat adtak át a Csallóközben 
2019. április 16. – Ma7.sk 

Dr. Grezsa István, miniszteri biztos és Menyhárt József, az MKP elnöke 2019. április 16-án 

újabb, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvodákat adtak át 

Szilason, Ekecsen, Balonyban és Felbáron. Ekecsen Polák László polgármester köszöntötte az 

egybegyűlteket. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos és Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja 

országos elnöke mellett jelen volt többek között Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógus 

Szövetség elnöke, Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alap felvidéki irodájának igazgatója, 

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint a helyi intézmények vezetői és a 

környék polgármesterei és megyei képviselői. 

 
Csáky: figyeljünk oda a politikai züllésre az EU tagállamaiban is! 
2019. április 16. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A politikai kultúra szintjének csökkenéséről és a szélsőségek erősödésének veszélyéről beszélt 

hétfői felszólalásában Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén Csáky Pál, az 

MKP EP-képviselője. „Az EP-választás közeledtével egyre többet beszélünk a szélsőséges 

politikai pártok lehetséges szerepvállalásáról ebben a házban is a választás után. Szeretném 

felhívni a figyelmet arra, hogy nem elég erről a témáról elvi szinten beszélni, azt is meg 

kellene néznünk, hogyan segít legitimálni egyik-másik itteni tagpártunk az otthoni 

szélsőségeseket saját tagállamainkban. Példaként sajnos országomat, Szlovákiát is 

felhozhatom. Ott az EPP egyik tagpártja, a Most-Híd és a szocialisták egyik tagpártja, a Smer 

állt össze koalícióba egy nacionalista párttal, a Szlovák Nemzeti Párttal. Ezt a koalíciót három 

évvel ezelőtt még Schultz akkori szocialista parlamenti elnök is megdicsérte.” 

 
Miért magyar iskola? Kovács Koppány válaszol 
2019. április 16. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

a magyar iskola és az anyanyelvi oktatás fontos szerepéről. Nyolcadik rész. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/ujabb-megszepult-ovodakat-adtak-at-a-csallokozben
https://felvidek.ma/2019/04/csaky-figyeljunk-oda-a-politikai-zullesre-az-eu-tagallamaiban-is/
https://felvidek.ma/2019/04/csaky-figyeljunk-oda-a-politikai-zullesre-az-eu-tagallamaiban-is/
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-kovacs-koppany-valaszol
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Magyarország vármegyéi és városai monográfiasorozatot kapott a Csemadok 
2019. április 16. – Ma7.sk 

A Csemadok fennállásának 70. évfordulója alkalmából április 15-én került sor Borovszky 

Samu Magyarország vármegyéi és városai című monográfiasorozat példányainak ünnepélyes 

átadására Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének épületében. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság üzenetét Szabolcs Attila tolmácsolta. Az ünnepélyes átadást megtisztelték 

jelenlétükkel: Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete, Bárdos Gyula, a Csemadok 

országos elnöke, illetve Szabó József, a pozsonyi magyar nagykövetség első beosztott 

diplomatája.  

 

Miért magyar iskola? Csepi Zsuzsa válaszol 
2019. április 16. – Ma7.sk 

Miért magyar iskola? címmel indított videósorozatunkban ismert közéleti szereplők vallanak 

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

 

Pásztor István: Június elejére előremozdulhat a határátlépés kérdése 
2019. április 16. – Pannon RTV 

Június elejére előremozdulás történhet a Szerbia és Magyarország közötti határátlépések 

kérdésében - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor 

István. A VMSZ elnöke arról is beszélt, hogy folytatódik a magyar kormány által támogatott 

gazdaságfejlesztési program az elkövetkező időszakban is. 7,5 milliárd forint érkezik a Magyar 

Kormánytól, amivel tovább folytatnák az itthonmaradás támogatását. 

 

Mit kínál a magyar nemzet? - közösségi találkozó Nagybecskereken 
2019. április 17. – Pannon RTV 

A május 26-i európai parlamenti választás nemcsak az anyaországi, hanem a határon túl élő 

magyarok számára is létfontosságú - hangzott el a VMSZ nagybecskereki rendezvényén. 

A Petőfi Magyar Művelődési Egyesület székházában megtartott közösségi találkozón a 

Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői tartottak előadást. Nyilas Mihály, tartományi 

oktatási titkár (VMSZ) az egy nemzethez való tartozást emelte ki beszédében. „A magyar 

nemzet, amely most már egységes és határoktól függetlenül részesei vagyunk mi is, dönthet 

arról, hogy milyen Európát akar. Vajon egy olyan Európát, amely a nemzetek fölött áll, és 

rendelkezik vagy pedig egy olyan Európát, amely az erős nemzetekben gondolkodik.” 

 

Világszinten is fontos tényező lesz az ukrán elnökválasztás kimenetele 
2019. április 16. – hirado.hu, karpatalja.ma 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/magyarorszag-varmegyei-es-varosai-monografiasorozatot-kapott-a-csemadok
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/magyarorszag-varmegyei-es-varosai-monografiasorozatot-kapott-a-csemadok
https://ma7.sk/kozelet/miert-magyar-iskola-csepi-zsuzsa-valaszol
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-junius-elejere-eloremozdulhat-hataratlepes-kerdese
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/mit-kinal-magyar-nemzet-kozossegi-talalkozo-nagybecskereken
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/vilagszinten-is-fontos-tenyezo-lesz-az-ukran-elnokvalasztas-kimenetele/
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A hétvégén lesz az ukrán elnökválasztás második fordulója, két jelölt maradt: a leköszönni 

látszó csokoládégyáros Petro Porosenko, és a színész Volodimir Zelenszkij. A közvélemény-

kutatások utóbbi jelentős előnyét mutatják. Mindeközben Porosenko Németországban és 

Franciaországban is tárgyalt a kelet-ukrajnai válság politikai rendezését célzó minszki 

folyamatról. Kérdés, hogy vajon hol helyezkedik el a világban Ukrajna? Az ukrán politikai 

életet egy olyan, a politikán kívülről érkező elnökjelölt újíthatja meg, aki már tartott elnöki 

beszédet. Volodimir Zelenszkij színész-rendező ugyanis már alakította Ukrajna államfőjét egy 

filmsorozatban – hangzott el a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. 

 

Csaknem háromszor annyian támogatják Zelenszkijt, mint Porosenkót 
2019. április 16. – karpatalja.ma 

Fölényesen vezet Volodimir Zelenszkij humorista elnökjelölt a hivatalban lévő ukrán 

államfővel szemben egy kedden közzétett felmérés eredménye szerint, támogatottsága 

csaknem a háromszorosa Petro Porosenkóénak. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet 

(KMISZ) április 9-14. között végzett felmérése alapján azok közül, akik azt mondták, hogy 

részt vesznek az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában, és el is döntötték, kire adják 

voksukat, Zelenszkijt 72,2 százalék támogatja, míg Porosenkóra 25,4 százalék készül szavazni. 

Ebben a körben 2,4 százalék válaszolta azt, hogy inkább tönkreteszi a szavazólapot. 

 

A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata Ukrajna elnökének a 12. kijevi 
biztonsági fórumon elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban 
2019. április 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma  

A kárpátaljai magyar szervezetek visszautasítják P. Porosenko azon kijelentéseit, hogy 

Magyarország Moszkva befolyására állt ki a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogaiért. 

Az elnök állításával szemben sem Magyarország, sem a kárpátaljai magyarok nem érdekeltek 

abban, hogy az Ukrajnában élő gyermekek ne sajátítsák el az ukrán nyelvet. Épp ellenkezőleg, 

fontosnak tartjuk az államnyelv elsajátítását, s évek óta szorgalmazzuk, hogy megfelelő 

módszerekkel oktassák a magyar gyermekek számára az ukrán nyelvet. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy elfogadjuk, ha nyelvi és oktatási jogaiban korlátozzák közösségünket. Ezt 

támasztja alá az a sok-sok beadvány és a több mint hatvanötezer összegyűjtött aláírás, 

amiben követeltük jogaink megőrzését – emelik ki a közleményben. 

 
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Beregi Magyar Költészeti Napokat 
2019. április 17. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) több mint két évtizede minden évben 

József Attila születésnapján, április 11-én szavalóversennyel méltatja a magyar költészet 

napját. A rendezvénynek két helyszín – a Bátyúi és a Nagyberegi Középiskola – felváltva ad 

otthont. Idén tizenötödik alkalommal rendezték meg a Nagyberegi Középiskolában a 7–9. 

osztályos tanulók költészet napi szavalóversenyét. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/csaknem-haromszor-annyian-tamogatjak-zelenszkijt-mint-porosenkot/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-ukrajna-elnokenek-a-12-kijevi-biztonsagi-forumon-elhangzott-kijelenteseivel-kapcsolatban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-ukrajna-elnokenek-a-12-kijevi-biztonsagi-forumon-elhangzott-kijelenteseivel-kapcsolatban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-ukrajna-elnokenek-a-12-kijevi-biztonsagi-forumon-elhangzott-kijelenteseivel-kapcsolatban/
https://karpataljalap.net/node/43944
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. április 16. – Kossuth Rádió 

 

Ha a szerbekkel együttműködve bővíthetjük a vajdasági magyarok lehetőségeit, akkor azok 

hosszabb távra szólhatnak – mondta Orbán Viktor hétfőn Szabadkán, a Vajdasági Magyar 

Szövetség rendezvényén. A miniszterelnök hétfő este, a szabadkai városházán a 

gazdaságfejlesztési programról, az elvándorlás megállításáról is beszélt, illetve arról, hogy a 

magyar kormány miként próbálja segíteni a délvidéki nemzetrész megmaradását. Németh 

Ernő összeállítása.  

 

A tavaly nyáron kigyulladt nagyváradi görög katolikus püspöki palota tetőszerkezetének 

helyreállítása az ütemezésnek megfelelően halad.  Elkészült a betonfödém, így már nem ázik a 

műemléképület belső része. A munkálatok értéke közel 2 millió euró és várhatóan 3 év múlva 

adják át az épületet. A részleteket Ionescu Nikolettől halljuk.  

 

Tiltakoznak a técsői magyarok, mert a régi temetőre – amit az ukránok is magyar temetőként 

ismernek, - egy orvosi rendelőt akar a város építeni. A régi temetőt 1958-ban bezárták, de a 

magyar közösséget elkeseríti a városvezetés terve. A múlt hétre tiltakozás szervezett a KMKSZ 

Técsői szervezete, hogy megakadályozzák az építkezés elkezdését. Részletek Iváncsik Attilától.  

 

Csak a felvidéki magyarok összefogásán múlik, hogy megszerzik-e az egyik kereskedelmi bank 

által felajánlott 50 ezer euró, mintegy 16 millió forint támogatást a pozsonyi evangélikus 

temetőben álló Jeszenák sírbolt felújítására. A pályázatot a Csemadok Országos Tanácsa 

nyújtotta be. A bank annak adja a támogatást, amely a legtöbb internetes szavazatot kapta. 

Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Arad megyében 26 oktatási intézményben folyik magyar oktatás – önállóan vagy magyar 

tagozatként. Sajnos a legtöbb intézményben nincs minden évfolyamon egy-egy önálló osztály, 

a legtöbb esetben összevont osztályokban folyik a tanítás, egy-egy kisiskolában 

évfolyamonként egy-két diák van csak, de megesik, hogy egy-egy évfolyam ki is marad. A 

következő tanévben sem látszik javulás ezen a téren. Romániában április 8-án befejeződött a 

beiratkozás. Arad megye főtanfelügyelő-helyettesével, Pellegrini Miklóssal Pataky Lehel Zsolt 

beszélgetett 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-04-16_18-01-44&enddate=2019-04-16_18-39-44&ch=mr1
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A temesvári Bartók Béla líceum havonta tart tematikus játszóházat óvodások és kisiskolások 

számára. Az áprilisi témája természetesen a húsvét, a gyerekek ötletes nyuszifigurákat 

készítettek, rajzoltak, színeztek, ragasztottak, az előkészítő osztályba készülők pedig 

átvehették a Rákóczi Szövetség ajándékát: egy-egy iskolatáskát. Lehőcz László is ellátogatott a 

húsvéti játszóházba. 

 

Hetek óta rettegésben tartja Sepsiszentgyörgy lakosságát - jelképesen - egy termetes sárkány. 

Az igazság kedvéért, sárkánybábú. Írásos, fenyegető üzenettel jelentkezett, ott hagyja a 

városban a nyomait, elrabolt már egy lakost, és a szerencsésebbek már találkozhattak is a 

szörnyeteggel. Oláh-Gál Elvira járt utána a titoknak. 

 

 

 

 

 


