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Nyomtatott és online sajtó 
 

Grezsa: Az óvodafejlesztési program a régió versenyképességét is erősíti 
2020. február 3. – Ma7.sk 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eredményeiről tartottak eszmecserét Bősön a 

Csallóköz polgármesterei és óvodaigazgatói részvételével. A Felvidéken megvalósult 

fejlesztéseket Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjáért felelős 

miniszteri biztos ismertette a jelen lévőkkel. A miniszteri biztos elmondta, az összességében 

44,6 milliárd forint keretösszeggel megvalósított programból 12 milliárdnyi jutott a 

Felvidékre, ami több, mint 37,5 millió euró. Ez a részarány a Kárpát-medence területén a 

határokon túli magyarság összlétszámát tekintve pozitív diszkriminációt jelent. A Felvidéken 

303 gyermekkel többet írattak be idén magyar óvodába, ez már számokkal is visszaigazolt 

sikernek számít. 

 

Úzvölgyi katonatemető: állati eredetűek azok a csontok, amelyeket a 150. 
román katonának tulajdonítottak 
2020. február 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A hatóságok szerint állati eredetűek azok a csontok, amelyeket román nacionalista 

szervezetek az Úzvölgyén eltemetett 150. román katona földi maradványainak tekintettek. A 

csontokat a jászvásári (Iași) Törvényszéki Orvostani Intézet vizsgálta meg; a vizsgálat 

eredményeiről a moinești-i ügyészség tájékoztatta Árus Zsoltot, a Székely Figyelő Alapítvány 

elnökét. Árus az egyik közösségi portálon tette közzé az ügyészség válaszát. Az úzvölgyi 

katonatemetőben több román nacionalista megmozdulást is szervező Calea Neamului 

Egyesület elnöke, Mihai Tîrnoveanu tavaly szeptember 23-án jelentette be, hogy Vasile Boboc 

fémdetektoros kincskereső a katonatemető közvetlen közelében egy, az első világháborúban 

elesett román katona csontjait és fegyverzetét találta meg. Ezt a román nacionalista 

szervezetek a 150., Úzvölgyében eltemetett román hős maradványainak tekintették. Erre 

hivatkozva vonultak 150 fáklyával a temetőbe október 25-én, a román hadsereg napján. 

 

Ázsiai vendégmunkások: nyugalomra és a szélsőségek elutasítására intette a 
ditróiakat az RMDSZ elnöke 
2020. február 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Nyugalomra és a szélsőséges nézetek elutasítására intette a ditróiakat a Mediafax 

hírügynökségnek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Kelemen Hunor 

emlékeztetett rá: a szövetség már szerdán állást foglalt a ditrói kérdésben, amikor a gyűlölet 

minden formáját elutasította. Kijelentette: nem lehet megbélyegezni egy egész közösséget és 

nem lehet a kollektív bűnösség elve szerint ítélkezni „egy egzaltált lelkész és egyes személyek 

miatt, akik elfogadhatatlan, fenntarthatatlan véleményt fogalmaztak meg”. „Azt üzenem a 
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ditróiaknak, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne hagyják magukat manipulálni, és utasítsák el 

a szélsőségesség minden formáját” – idézte az MTI a politikust. 

 

„Az Orban-kabinet a demokrácia sírásója” – Felolvasták a parlamentben a 
bizalmatlansági indítvány szövegét 
2020. február 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Hatalmi visszaéléssel, a demokrácia alapvető szabályainak megsértésével vádolja a Ludovic 

Orban vezette jobbközép román kormányt az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a bizalmatlansági indítványban, amelyet 

hétfőn olvastak fel a kétkamarás parlament együttes ülésén. A két politikai alakulat azért 

próbálkozik az alig három hónapja beiktatott kormány megbuktatásával, hogy 

megakadályozza a kétfordulós polgármester-választás bevezetését, amelyet az Orban-kabinet 

úgynevezett kormányzati felelősségvállalással terjesztett a parlament elé. 

 

Antal Árpád szerint Sepsiszentgyörgyön nem ismétlődhetne meg a ditrói eset  
2020. február 3. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy polgármestere bízik a lakosok alkalmazkodóképességében, elvégre a 

vendégmunkások megoldást jelentenek a romániai munkaerő-hiányra, ami alól egyetlen 

település sem kivétel. Antal Árpád emlékeztetett, Sepsiszentgyörgy nem egy olyan zárt 

közösség, mint Ditró, vagy általában a székelyföldi falvak. Eddigiekben ezért nem is érezte 

azt, hogy ezzel a kérdéssel ilyen szinten foglalkozni kellene, mert minél nagyobb településről 

van szó, annál kevésbé vált ki bármilyen reakciót az emberekből a vendégmunkások jelenléte, 

és minél kisebb, minél zártabb egy közösség, annál kevésbé van felkészülve, arra, hogy 

ezekkel a folyamatokkal együtt éljen. Sőt, Sepsiszentgyörgyön nem is lenne újdonság, hogy 

egy cég külföldiekkel pótolja a munkaerő-hiányt.  

 

Băsescu a ditrói eset kapcsán: a magyarok ugyanúgy viselkednek a románokkal 
szemben is  
2020. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Traian Băsescu szerint a Gyergyóditróban történtek a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) propagandájának az eredményei, és szerinte hasonlókat művelnek a 

magyarok a románokkal is, azokon a településeken, ahol a románok kisebbségben vannak. Az 

EP-képviselő a történteket teljesen az RMDSZ nyakába varrná, és kijelentette, hogy Kelemen 

Hunor „meggyőződéses románellenes”. Az egykori elnök a B1TV-nek adott interjúban 

kifejtette, hogy a magyarok nagyon összetett emberek, akik nem támogatják azokat, akik 

mellettük élnek, de ez nem a magyarországi sajtó, a Fidesz vagy a Jobbik propagandájának 

köszönhető, hanem az RMDSZ-nek.  

 

Vákár István imázsbakinak tartja Alin Tişe a Srí Lanka-i pékek kapcsán tett 
állásfoglalását  
2020. február 3. – transindex.ro 
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Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke imázsbakinak nevezte Alin Tişe tanácselnök 

Facebook-bejegyzésében tett kijelentéseit. A Transindex megkeresésére Vákár azt is 

elmondta, hogy hétfőn személyesen fog beszélni vele, bár tudja, a baráti tanácsaival nem 

feltétlenül fog majd egyetérteni. Vákár, mint leszögezte, személyesen a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekség álláspontját és az RMDSZ által megfogalmazottakat képviseli az ügyben, 

és imázsbakinak tartja Alin Tişe, a Kolozs Megyei Tanács elnökének bejegyzését. Ebben arról 

írt, hogy a Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények valamelyikénél 

alkalmazná azt a két Srí Lanka-i munkást, akik a ditrói pékségben dolgoznak.  

 

A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a ditrói pékséget  
2020. február 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Ellenőrzést tart a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség annál a gyergyóditrói pékségnél, 

ahol két Srí Lanka-i alkalmazott is dolgozik. Dorin Male, a Hargita megyei munkaügyi 

felügyelőség vezetője arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a 

munkaviszonyokat, a munkahelyi biztonságot és egészségügyi körülményeket vizsgálják, 

miután a település több lakója panaszt fogalmazott meg ezekkel kapcsolatban. A két Srí 

Lanka-i munkás ügyében Dorin Male elmondta: a Bevándorlási Hivatallal együttműködve 

ellenőrizték munkaviszonyukat, és megállapították, hogy a két ázsiai férfi legális körülmények 

között dolgozik a pékségnél. 

 

Közvéleménykutatás: 50 százalék közelében a PNL támogatottsága  
2020. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Egy vasárnapi parlamenti választáson a PNL a szavazatok 47.7 százalékát szerezné meg, míg a 

PSD-re a választók 20,6 százaléka szavazna - derül ki az IMAS közvélemény-kutató 

felméréséből, amelyet az Europa FM megbízásából, 1007 ember megkérdezésével, január 13-

31. között végeztek. A két említett párton kívül még az USR érné el a bejutáshoz szükséges 5 

százalékot, a Mentsétek meg Romániát Szövetség 12,4 százalékot kapna a hétfőn publikált 

felmérés szerint. Az RMDSZ támogatottságát 4,7 százalékra mérték, de a hasonló telefonos 

közvélemény-kutatások rendre alul mérik a szövetség támogatottságát. A felmérés hibahatára 

3,1 százalék.  

 

Rareș Bogdan és Ioan Aurel Pop is megszólalt a ditrói pékek ügyében  
2020. február 3. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a ditrói vendégmunkások ügye. A történtekre a 

vezető politikusok, közéleti személyiségek, és a román állam intézményei is reagáltak. Rareș 

Bogdan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke vasárnap úgy vélte, hogy a ditrói ügy kényes 

helyzetbe sodorja Romániát Európában. Úgy vélte: a gyűlölködő retorikát a Fidesz 

terjesztette el Romániában is. Hasonló szellemben vélekedett Ioan Aurel Pop történész, a 

Román Akadémia elnöke. Szerinte a ditrói esetnek mélyebb gyökerei vannak, amelyek az 

intoleranciához, a kirekesztéshez, a xenofóbiához és a rasszizmushoz vezetnek. Az akadémia 

elnöke megemlítette: a magyar állam restriktív és diszkriminatív politikát folytat az 
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idegenekkel szemben, „falakat és kerítéseket” épített az ország határára, és a székelyföldieket 

a magyarországi televíziókon keresztül éri el ennek a hatása.  

 

Ludovic Orban szerint a hatóságok hatékonyan jártak el a ditrói eset kapcsán 
2020. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Ludovic Orban miniszterelnök szerint a hatóságok hatékonyan léptek fel Gyergyóditró-

ügyben, a cél a törvények, valamint az érintett állampolgárok jogainak betartása. „Ami 

minket illet, nem voltak hangzatos nyilatkozatok, de hatékony volt a fellépés, és végül olyan 

megoldás született, amely nagyon eltér attól, amit mások reméltek volna. (...) A cél a 

törvények betartása, az állampolgárok alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben 

tartása, anélkül, hogy bármilyen színezetet adnánk az ügynek” – fogalmazott a kormányfő.  

 

Kolozsváron és Bukarestben is diszkrimináltak már Sri Lanka-i 
vendégmunkásokat, de nem lett belőle botrány  
2020. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Romulus Badea, a bukaresti székhelyű Soter&Partners munkaközvetítő cég társtulajdonosa 

számolt be a Hotnews-nak arról, hogy Romániában több alkalommal is előfordult már, hogy 

a Sri Lanka-i vendégmunkásokat kellemetlenségek érték a munkahelyükön a származásuk 

miatt. Badea három olyan esetet is felemlegetett, ahol a vendégmunkásoknak a származásuk 

miatt kellett kellemetlenségekkel szembenézniük a romániai munkahelyükön, mert a 

bőrszínük felháborodást váltott ki. Elmondása szerint a ditróihoz hasonló eset nem az 

egyetlen, ami mostanában történt, csak eddig még egyik sem kapott ekkora médiafigyelmet. 

Ők is számos alkalommal közvetítettek már ki Sri Lanka-i vendégmunkásokat az ország 

számos pontjára, és volt pár kellemetlen esetük.  

 

Helyhatósági választások: szerdáig dönthetnek az RMDSZ-szervezetek a 
jelöltállítás módjáról  
2020. február 3. – maszol.ro 

Két nap áll még az RMDSZ területi szervezeteinek rendelkezésére eldönteni, milyen 

módszerrel választják ki polgármester- és tanácsosjelöltjeiket az idei helyhatósági 

választásokra: álló- vagy mozgóurnás előválasztáson, elektoros küldöttgyűlésen, esetleg más 

módszerrel. Novák Levente területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök megerősítette: 

március derekáig a jelöltállításnak – beleértve az esetleges óvásokat és azok elbírálását – be 

kell fejeződnie.  

 

Összefogással készül az önkormányzati választásokra az RMDSZ Hunyad megyei 
szervezete 
2020. február 3. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében az RMDSZ megkezdte a felkészülést az önkormányzati választásokra, 

szombaton ennek kapcsán ülésezett Déván a Megyei Küldöttek Tanácsa (MKT). A 

jelöltállításra február 3. és március 8. között kerül sor, a jelöltek listáját az SZKT elfogadta 
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szabályzat értelmében a helyi szervezetek választmányai állítják össze – tájékoztatott Winkler 

Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. 

 

Felfüggesztették tisztségéből Szentegyháza polgármesterét 
2020. február 3. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Összeférhetetlenség miatt felfüggesztették tisztségéből Szentegyháza polgármesterét – 

közölte Ülkei Jolán Erika, Szentegyháza város főjegyzője. A felfüggesztés tényét Hargita 

megye prefektusa a január 30-án kézbesített, 2020/89-es számú rendeletében közölte, mivel 

az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg Molnár Tibor 

esetében a korábbi alpolgármesteri tisztsége és a Tamási Áron Általános Iskola vezetőtanácsi 

tagsága miatt. Mint a jegyző írta, a prefektusi rendelet ellen Molnár Tibor fellebbezést 

nyújthat be a közigazgatási bíróságra. A végleges bírósági döntésig Sándor Lajos 

alpolgármester tölti be a polgármesteri tisztséget. 

 

Többen tanulnak tovább, nőtt a munkavállalók aránya is 
2020. február 3. – szekelyhon.ro 

Kismértékben nőtt a továbbtanulók aránya a 2019-ben végzős középiskolások körében 

Hargita megyében. A többség továbbra is a kolozsvári egyetemek valamelyikére iratkozik be, 

noha a kincses város iránt valamelyest csökkent az érdeklődés a 2018-as adatokhoz képest. 

Nőtt a végzősök körében a munkát vállalók aránya is – derül ki a megyei tanfelügyelőség 

statisztikájából. 

 

Idegengyűlölettől szemforgatásig 
2020. február 4. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “a cejloni pékek fogadtatása apropóján napok óta a csapból – 

televízióból, rádióból, világhálóból, nyomtatott sajtóból – is az folyik, hogy a magyarok a 

velejükig gyűlölik az idegeneket, mindenekelőtt persze a románokat, akiket szisztematikusan 

elüldöznek azokról a vidékekről, ahol ők élnek többségben. Roppant veszélyes általánosítás 

lett úrrá román politikusokon, véleményformálókon, kommenthuszárokon, és mindez sajnos 

egyáltalán nem véletlen. A hajmeresztő túlzások és hasonlatok, a ditrói „etnikai tisztogatás”, 

„Ku-Klux-Klán” előszeretett emlegetésével a többségi társadalom bizonyos tagjai intoleráns, 

az idegeneket maga mellett nem tűrő közösségként igyekeznek láttatni az erdélyi magyart, 

amelynek – és itt jön egy újabb, a hajánál fogva előrángatott párhuzam – értelemszerűen 

nem járnak azok a kisebbségi jogok, amelyeket harminc éve követel magának. Egy falu 

lakossága és egy helyi vállalkozó között régóta szunnyadó feszültséget próbálnak kivetíteni 

egy 1,2 milliós közösségre, és kollektív bűne bizonyítékaként felmutatni”. 

 

Babanaplót kaptak a gömöri újszülöttek 
2020. február 3. – Ma7.sk 
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A Rákóczi Szövetség támogatásai és programjai révén próbálja ösztönözni a külhoni családok 

körében a magyar iskolaválasztást. A babanaplók átadásával már a születés után szeretné 

felhívni a szülők figyelmét ennek fontosságára, ezért minden újszülöttnek egy különleges 

kiadvánnyal kedveskednek. Mint minden évben, az idén is megajándékozza az óvodába 

készülő gyermekek családját a szövetség. A Gólyahír újszülöttköszöntő program 

kezdeményezés célkitűzése, hogy a külhoni magyar családokat a lehető leghamarabb 

megszólítsa a szövetség. Az Első Könyvem című kiadvány köteteit a családok gyermekük 

születését követően, az év során bármikor átvehetik, ám helyenként az átadót egy rövid 

ünnepséghez kötik. 

 

A felvidéki magyarság a külügy és a kormánybiztos vitájának túsza 
2020. február 3. – Felvidék Ma 

Szükséges a kisebbségi törvény, amit a külügyminisztérium kritizál, s amit a kisebbségi 

kormánybiztos hivatala három éve alatt sem volt képes elkészíteni. Jelenleg a szlovákiai 

magyarság a két állami szerv vitájának legnagyobb vesztese – olvasható a Magyar Közösségi 

Összefogás sajtóközleményében. A külügyminisztérium hétvégi nyilatkozata szerint nincs 

szükség a kisebbségi törvényre – ez az állítás nemcsak Szlovákia nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival ellentétes, hanem a kormány 2016 októberi határozatával is. Akkor 

a kabinet – jóváhagyva a kisebbségek védelmének akciótervét – megbízta a kisebbségi 

kormánybiztos hivatalát, hogy 2018-2019-re készítse el a komplex kisebbségi törvény 

tervezetét. Erre a mai napig nem került sor, a kormánybiztos tavaly év végére csak egy 

szándéknyilatkozat összeállításáig jutott el. 

 

Zenta: Javában folyik a Thurzó Lajos Általános Iskola felújítása 
2020. február 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Czegledi Rudolf, Tandari Ferenc és Perpauer Attila a munkálatok megtekintésekor 

A tervezett ütemben haladnak a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola felújításának 

munkálatai, amelyeket ma az önkormányzat illetékesei, Czegledi Rudolf, Zenta község 

polgármestere és Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja 

is megtekintettek. A munkálatok során megújult az épület tetőszerkezete, kicserélték a 

nyílászárókat, felújították a padlózatot, folyamatban van a fűtőtestek felszerelése és az épület 

festése, valamint az udvar rendbetétele is, ahol egy új sportpálya is helyet kap majd.  

 

Magyarország konzulátust nyit Újvidéken 
2020. február 3. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A szerb kormány jóváhagyta, hogy Magyarország konzulátust nyisson Újvidéken, derül ki a 

Hivatalos Közlönyben megjelent határozatból. A konzuli terület az észak-bácskai, a nyugat-

bácskai, a dél-bácskai és a szerémségi körzetet fogja lefedni. A kormányhatározatban 

hozzáteszik, a külügyminisztérium diplomáciai úton értesíteni fogja a magyar 
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https://felvidek.ma/2020/02/a-felvideki-magyarsag-a-kulugy-es-a-kormanybiztos-vitajanak-tusza/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24666/Zenta-Javaban-folyik-a-Thurzo-Lajos-Altalanos-Iskola-felujitasa.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24663/Magyarorszag-konzulatust-nyit-Ujvideken.html
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külügyminisztériumot arról, hogy a szerb kormány jóváhagyta a konzulátus megnyitását, írja 

a Tanjug. 

 

Egán Ede Szakképzési Centrum felhívása 
2020. február 3. – Kárpátalja  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma bővíteni 

kívánja szakképzési kínálatát és oktatási helyszíneit. A következő tanévben a Nagydobronyi 

Szakképzési Centrum mellett Beregszászban és Péterfalván is szeretnénk képzést szervezni. 

Ennek érdekében olyan közép- és felsőfokú diplomával rendelkező szakemberek jelentkezését 

várjuk, akik részt vennének az oktatási vagy gyakorlati folyamatban. Várjuk azon vállalkozók 

jelentkezését is, akik gyakorlatra befogadnák a diákokat. 

 

500 ezer euró értékű felszerelést kap a munkácsi gyermekkórház 
2020. február 3. – Kárpátalja 

 Új felszereléssel bővül a munkácsi gyermekkórház az Elsősegély a jövő nevében elnevezésű 

projekt keretein belül. Hasonló eszközöket kap a szatmárnémeti sürgősségi kórház 

neonantológiai osztálya is. A támogatás teljes összege egymillió euró, ezt felezik Ukrajna és 

Románia között. A projekt segítségével a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház intenzív 

osztályára új lélegeztető gépeket, megfigyelő monitorokat, szívókészülékeket, 

újszülöttinkubátorokat és egyéb speciális berendezéseket fognak beszerezni. Ezenkívül az 

ukrán és a román orvosok gyakorlatot folytathatnak egy magyarországi egyetemi klinikán, 

ahol az újszülöttek kezelésére vonatkozó európai szabványokat sajátíthatják el. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. február 3. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervezetek vezetőivel tartott megbeszélést Ungváron 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős 

miniszteri biztos. Megállapították, hogy 2017 óta a nemzetiségeket hátrányosan érintő 

politikai irányvonal nem változott, és az idei önkormányzati választások esélyeit értékelték.  
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A romániai önkormányzati választásokon igen erős versenyre kell készülni a Székelyföldön. 

Csíkszeredában előválasztáson döntik el, hogy ki lesz az RMDSZ jelöltje.  

 

A csíkszeredai előválasztásokra való felkészülés után most jöjjön Marosvásárhely, ahol úgy 

tűnik nincs magyar ellenjelöltje Soós Zoltánnak. A Maros megyei RMDSZ marosvásárhelyi 

polgármesterjelöltje függetlenként indulhat az idei önkormányzati választáson. Végleges 

döntés még nem született, a következő időszakban tovább egyeztetnek a politikai 

szervezetekkel – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.  

 

A Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program felvidéki szakaszát értékelték a csallóközi 

Bősön. A magyar óvodákba beíratott gyermekek száma gyarapodott, ez a bizonyíték arra, 

hogy a jól felszerelt, szép magyar óvodák vonzereje megnőtt. A konferenciára a szakemberek 

és Grezsa István miniszteri biztos mellett meghívták azokat a polgármestereket, akiknek a 

településén magyar kormányzati támogatással újult meg vagy bővült az óvoda.  

 

A Magyar Közösség Pártja még 2016-ban indította útjára a Felvidéki Magyar Romák Polgári 

Társulást, majd tavaly elkezdte munkáját a Gömöri Romológiai Kutató- és Kulturális 

Központ. A civil kezdeményezés  egyik célja a fiatal roma értelmiségiek bevonásával az 

oktatásügy támogatása. A szervezet Rozsnyón a Rákóczi Magyar Házban  szakmai találkozót 

szervezett  a  komáromi Selye János Egyetem oktatójával:  Strédl Teréziával.   

 

Négy évvel ezelőtt jelentek meg a délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program első 

pályázatai. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a program sikeres volt.  A következő 

négy évben azonban nagyobb figyelmet kapnak majd a különféle képzések. Mindezt Pásztor 

István jelentette be Szabadkán, a Prosperitati Alapítvány munkatársaival tartott közös 

sajtótájékoztatóján.  

 

Zentán a magyar szervezetek képviselői koszorúzással emlékeztek meg az 1849-es véres 

Gyertyaszentelő áldozataira.  A rendezvényt az önkormányzat és a Dudás Gyula Múzeum- és 

Levéltárbarátok Köre szervezte. 

 

 


