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Nyomtatott és online sajtó 
 

Visszaküldte a parlamentnek Iohannis a Trianon-törvényt 
2020. szeptember 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megfontolásra visszaküldte Klaus Iohannis államfő a parlamentnek azt a törvényt, amely 

román nemzeti ünneppé nyilvánítaná a trianoni diktátum aláírásának évfordulóját, június 4-

ét. Az államfő indoklásában rámutat: a jogszabály elfogadása számos bírálatot váltott ki a 

szakértők és a civil szervezetek részéről. A civil szféra reakciói, illetve azok intenzitása 

rávilágított, hogy a törvény a parlament által elfogadott formájában nem valós és átfogó 

nyilvános egyeztetés nyomán jött létre. Ezért Iohannis szerint szükséges visszaküldeni a 

parlamentnek, hogy kezdeményezzenek széles körű egyeztetést róla szakértők, történészek, 

kutatók, professzorok, akadémikusok, oktatási intézmények, közintézmények és a civil szféra 

bevonásával.  

 

Online kezdődött a húszéves erdélyi magyar tudományegyetem idei éve 
2020. szeptember 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

A járványhelyzetre való tekintettel kedden délután rendhagyó tanévnyitót tartott az idén 

húszéves Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: online közvetítés formájában, 

videóüzenetekben tolmácsolták köszöntőbeszédeiket az intézményvezetők, illetve Potápi 

Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Kató Béla püspök, a 

Sapientia Alapítvány Kuratóriumának elnöke. „Magyarnak lenni Erdélyben azt jelenti, hogy 

egy lépéssel előrébb lenni, kicsit többnek lenni minden tekintetben” – Wass Albert szavaival 

köszöntötte az egyetem hallgatóit és tanárait Potápi Árpád János. Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: a Sapientia születését nem a csillagok 

kedvező állásának vagy a kedvező körülményeknek köszönheti, hanem annak, hogy voltak, 

akik hittek az erdélyi magyar tudományegyetem létjogosultságában, abban, hogy az erdélyi 

magyarság képes önálló magyar egyetemet létrehozni és működtetni. 

 

Magyar könyveket díjazott a Román Írószövetség, legjobb műfordításért járó 
elismerés az Erdély-trilógiáért 
2020. szeptember 15. – MTI, Krónika 

A Román Írószövetség odaítélte a 2019-ben megjelent legjobb könyvekért járó irodalmi 

díjakat, amelyeket különböző kategóriákban osztottak ki. A Mihai Zamfir, Gabriela 

Gheorghișor, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Cornel Ungureanu és Răzvan 

Voncu alkotta zsűri a műfordítás kategóriában Marius Tabacu munkáját értékelte legjobbnak, 

aki átültette román nyelvre Bánffy Miklós regényének három kötetét. A Román Kulturális 

Intézet gondozásában és a Balassi Intézet közreműködésével kiadott mű hosszú éveken át 

nem jelenhetett meg különböző akadályok miatt, tavaly sikerült kiadni, bemutatója Románia 
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egyik legnagyobb könyvvásárán, a Bukarestben megszervezett Bookfesten volt. Akkor Marius 

Tabacu az MTI-nek elmondta: azért fontos, hogy a román olvasókhoz is eljut ez a mű, mert 

megtudhatják, miként gondolkodott egy magyar arisztokrata a románságról. 

 

Sajtóértesülések: több mint 5,6 millió euróba került a Sapientia Alapítványnak a 
Melody szálló épülete  
2020. szeptember 15. – transindex.ro 

A kolozsvári román nyelvű helyi sajtó rosszalló hangnemben számolt be hétfőn arról, hogy a 

magyar állami finanszírozású Erdélyi Magyar Tudományegyetem fenntartója, a Sapientia 

Alapítvány vásárolta meg a Kolozsvár főterének sarkán álló műemléképület, mert a román 

állam intézményei nem tartottak rá igényt. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) szenátusának elnöke üzleti titokra hivatkozva nem kívánta 

közölni az MTI-vel a kifizetett összeget. Sajtóértesülések szerint több mint öt és fél millió 

euró volt a vételár. 

 

A folyamatosan tanuló önkormányzatban hisz Korodi Attila  
2020. szeptember 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Rendhagyó módon Kolozsvár főterén tartott online sajtótájékoztató keretében ismertette a 

digitális ügyintézéssel kapcsolatos elképzeléseit Korodi Attila parlamenti képviselő, az 

RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje. A sajtóeseményen a témával kapcsolatos pozitív 

önkormányzati tapasztalatokról Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere számolt be.  

 

Hálaadó ünnepséggel nyitották meg az új tordai magyar óvodát  
2020. szeptember 15. – maszol.ro 

Az országban érvényben lévő szigorítások miatt szinte lehetetlenné váltak az iskolákban és 

óvodákban a tanévnyitó ünnepségek. Holott lett volna amit ünnepelni sok helyen, megújult 

iskolák, újonnan épült óvodák várták a kicsiket és nagyokat. Ilyen hely Torda is, ahol az 

Ótordai Református Egyházközség telkén épült fel a a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program keretében, az Erdély Református Egyházkerületen keresztül, Magyarország 

kormánya támogatásával a magyar csoportnak helyet adó óvoda és bölcsőde.  

 

Németh Zsolttal folytatott megbeszélést az Erdélyi Magyar Néppárt küldöttsége 
2020. szeptember 15. – Bihari Napló 

A Térey könyvünnep – Debreceni ünnepi könyvhét elnevezésű kulturális rendezvényen 

díszvendégként résztvevő Németh Zsolttal, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának 

fideszes elnökével találkozott és folytatott megbeszélést az elmúlt hét végén Debrecenben az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) küldöttsége. A találkozón időszerű nemzetpolitikai 

kérdésekről és a közelgő romániai helyhatósági választásokról esett szó. 

 

Cseke Attila: Zöld városnegyedet! – ahol minden épület energiatakarékos lenne 
2020. szeptember 15. – Bihari Napló 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?hir=61317
https://itthon.transindex.ro/?hir=61317
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„Egy olyan új, kisebb városnegyed megtervezése a célunk, ahol minden épület passzív, zöld, 

energiatakarékos lenne.” Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje következő 

tervezetét mutatta be, mely egyike az 50 bemutatott projektnek. 

 

Jobban bíznak a Bihari Naplóban a bihari magyarok, mint Iohannisban 
2020. szeptember 15. – Bihari Napló 

Nyelvhasználat és közélet Nagyváradon és Bihar megyében címmel folytatott kutatást idén 

februárban és márciusban, valamint júliusban és augusztusban a Bálványos Intézet. A Toró 

Tibor (a Sapientia EMTE oktatója, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója) által vezetett 

felmérés szerint a Bihari Naplóban jobban bíznak a nagyváradiak, mint egyéb 

közintézményben, és Bihar megyei viszonylatban is alig eltérőek ebből a szempontból az 

eredmények. 

 

Cseke Attila: Támogatnunk kell a közép- és nagyvállalatokat! 
2020. szeptember 15. – Bihari Napló 

„Komplex tanácsadói program indítását tervezzük, amely elsősorban az elkövetkezendő fél 

évben megnyitásra kerülő pályázati programok maximális kihasználásán és lehívásán 

alapszik. A befolyt pénzügyi támogatással fokoznunk kell a nemzetközi versenyképességet, 

mégpedig a vállalkozások infrastrukturális, beszállítói és munkavállalói hátterének fejlesztése 

révén.” Cseke Attila váradi polgármesterjelölt a héten csapata gazdasági tervezeteit mutatja 

be, melynek egyike a Made in Nagyvárad projekt. 

 

Folytatni szeretnék a megkezdett munkát Gyergyószentmiklóson 
2020. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Bemutatták kampányprogramjukat kedden a gyergyószentmiklósi Erdélyi Magyar Szövetség 

színeiben induló jelöltek. Mint hangoztatták, nem üres ígéreteket, hanem valós vállalásokat 

tartalmazó programfüzetet állítottak össze.  

 

Lényegében bojkottálta a tanácsülést az RMDSZ-frakció 
2020. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Érdekes fordulatot vett a jelenlegi felállásban utolsó marosvásárhelyi tanácsülés. Az online 

tartott megbeszélésen csak az építkezési engedélyekhez szükséges tervezeteket fogadták el, a 

többi napirendi pontot bojkottálta az RMDSZ-frakció. 

 

Frontváros: őket kell legyőznie Marosvásárhelyen Soós Zoltánnak  
2020. szeptember 15. – maszol.ro 

Erdélyi magyar szempontból Marosvásárhely számít az idei önkormányzati választások egyik 

legfontosabb helyszínének – a város polgármesteri székének a megszerzésével sokat nyerhet a 

közösség, de legalább annyit veszíthet is a bukással. Frontváros: bármennyire is próbálják 

hangsúlyozni az etnikumok közötti békés együttélés fontosságát, a fekete március sebe még 

nem forrott be a Maros bal partján: a románok a kétezres évek elejétől próbálják megtartani, 
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a magyarok pedig visszaszerezni a polgármesteri széket. A helyhatósági választásokat pedig 

eddig mindig az etnikai szavazás határozta meg, nem pedig a projekt alapú meggyőzés – 

pontosabban utóbbival négyévente sikerült félrevezetni a magyarok egy részét és ezzel 

eldönteni a vokscsata állását. Soós Zoltán független jelölt konkrét elképzeléssel rukkolt elő, a 

román szavazókat is igyekszik megszólítani, és ha a magyar közösség nagy arányban megy el 

szavazni, komoly esélye van nyerni, ugyanis a román szavazótábor nem lesz egységes. 

 

Függetlenként, román voksokra számítva gyengíti a szövetség esélyeit Tamás 
Gebe András Tordaszentlászlón 
2020. szeptember 15. – Krónika 

Közel 30 évig volt az RMDSZ polgármestere, most a szövetség ellen, függetlenként száll 

harcba az önkormányzati választásokon Tamás Gebe András. A Kolozs megyei 

Tordaszentlászló hivatalban lévő elöljárója annak ellenére jelöltette magát újabb 

mandátumra, hogy az előválasztáson nem kívánt megméretkezni. 

 

Magyar könyvek a szlovák fővárosban 
2020. szeptember 15. – Ma7.sk 

Kisebbségi kultúránk nem maradhat könyvterjesztés nélkül, hangsúlyozza számos felvidéki 

értelmiségi és szakember. Pozsonyban ugyanakkor évek óta nincs magyar könyvesbolt, így az 

itteni könyvbarátoknak máshol kell beszerezniük a szellemi táplálékot. Természetesen nem 

volt ez mindig így. A pozsonyi magyar könyvesbolt fél évszázadon át szolgálta a magyar 

kultúrát a szlovák fővárosban. A világirodalom számos klasszikusa mellett a magyar irodalom 

kitűnő műveit kínálta, emellett a (cseh)szlovákiai magyar irodalmat közvetítette a magyar 

olvasóknak. Kínálatában jelen voltak a hazai sajtótermékek, irodalmi folyóiratok, hetilapok és 

napilapok is. 

 

Rendhagyó Több mint szomszéd Pozsonyban 
2020. szeptember 15. – Ma7.sk 

Idén a koronavírus-járvány miatt a Több mint szomszéd – pozsonyi magyar hét nevezetű 

programsorozat a megszokott június helyett szeptember folyamán kerül megrendezésre. 

Szeptember 15-én került sor az idei magyar hét programjainak, illetve a Pozsonyi Magyar 

Intézet megújult arculatának hivatalos bemutatására. A Több mint szomszéd – pozsonyi 

magyar hét nevezetű programsorozat hagyományosan a legjelentősebb összkulturális 

rendezvény Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének és a Magyar Kulturális Intézet 

szervezésében. 
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A magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódó helyszíneket 
látogathatnak meg pályázati segítséggel 
2020. szeptember 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Évéhez és az október 23-i nemzeti ünnephez 

kapcsolódóan belföldi honismereti diákutaztatási pályázatot hirdet magyarországi és külhoni 

középiskolai osztályközösségek részére. A pályázat célja, hogy az őszi iskolai félévben a 

járványügyi szabályokhoz igazodva minél több középiskolai osztályközösség keressen fel 

honismereti kirándulások keretében olyan helyszíneket, amelyek a magyar történelem 

meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. 

 

Megyei támogatásból újul-szépül meg a Selye János Gimnázium épülete 
2020. szeptember 15. – Ma7.sk 

Túlzás nélkül állítható, hogy hamarosan az elmúlt száz év legnagyobb beruházása fejeződik be 

a Selye János Gimnáziumban. A Nyitra megye több mint 1,7 millió eurós támogatásából 

megvalósuló munkálatok részét képezi az épület homlokzatának felújítása, a fűtésrendszer és 

a világítástechnika korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a tornaterem külső hőszigetelése és a 

díszítőelemek restaurálása. A patinás épület ismét a belváros egyik ékévé válik. 

 

Horváth Zoltán, Tallós polgármestere lett a Híd galántai járási elnöke 
2020. szeptember 15. – bumm.sk 

A Galántai Járási Konferencia küldöttei hétfőn új elnököt és elnökségi tagokat választottak. 

Az új elnök csapatjátékosnak tartja magát és járási szakmai csoportban gondolkodik. Horváth 

Zoltán kezdeményezte korábban a segélyek közmunkához kötését, amiből aztán törvény lett. 

A hétfőn megválasztott galántai járási elnök szerint a februári vereség rámutatott arra, hogy a 

széthúzás, az egymásra mutogatás rossz stratégia. Horváth Zoltán csapatjátékosnak tartja 

magát és úgy gondolja, a csapatban együtt kell dolgoznia nem csak a Híd korábbi járási 

vezetőivel, hanem a többi magyar párt regionális képviselőivel is. 

 

Liptóban magyarországi befektető teremt munkahelyeket 
2020. szeptember 15. – Felvidék Ma 

A következő évben Liptóújvár (Liptovský Hrádok) ipari parkjában kisüzem épül, ahol 150 

ember kaphat munkát. A város polgármestere Branislav Tréger arról számolt be, hogy a 

városban magyarországi befektető épít fel egy olyan kisüzemet, ahol a legmodernebb 

technológiákkal autó alkatrészeket gyártanak majd. „A befektető képviselőivel már régebben 

tárgyalunk arról, hogy a következő év tavaszán elkezdődhessen az építkezés és 2021 végén be 

is fejeződhessen. Jelenleg a területrendezési és építkezési engedélyek intézése zajlik”– 

nyilatkozta Branislav Tréger. 

 

Egy magyar tanár is szerepel Szlovákia 10 legjobb pedagógusa között 
2020. szeptember 15. – bumm.sk 
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Idén rekordszámú - összesen 1101 - nevezés érkezett az Ország tanítója versenyre (Global 

Teacher Prize, Slovensko 2020). Végül 164 tanár fogadta el a jelölést - írja a magyar-iskola.sk. 

A Comenius Intézet bírálóbizottsága mostanra tízre szűkítette a jelöltek számát a beérkezett 

pályázat, a szakmai életrajz, a bemutatkozó beszélgetés és a nemzetközi kritériumok alapján. 

 

 

Lényegében nincs újabb korlátozás 
2020. szeptember 15. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szinte semmit sem változtat a mindennapjainkon, hogy péntek estétől megfigyelés alá 

helyezik a külföldi útjukról hazatérőket – mondta Pásztor István ma a Szabadkai Magyar 

Rádiónak adott nyilatkozatában. Csak az egészségi állapotukat akarják követni, ez pedig 

érdemlegesen nem korlátoz senkit sem – magyarázta a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

Úgy vélekedett: a szerbiai járványmegelőző intézkedések hatékonyak, a gazdaságsegítő 

intézkedések pedig eredményeket hoznak. Véleménye szerint jövőre már jelentős gazdasági 

növekedés valósulhat meg Szerbiában. 

 

Szabadka: Konzultációs sorozatokat tart a városi képviselő-testület elnöke 
2020. szeptember 15. – Vajdaság MA 

Milyen fejlesztések szükségesek az egyes helyi közösségekben, s hogyan lehetne ápolni 

Vermes Lajosnak, a palicsi olimpia megszervezőjének az emlékét? Konzultációsorozatba 

kezdett dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület új elnöke. A Vajdasági 

Magyar Szövetség szabadkai vezetőivel sorra járja a helyi közösségeket, s lakossági 

fórumokon tájékozódik a polgárok elvárásairól, az önkormányzat munkájával kapcsolatos 

lakossági véleményekről. 

 

Deli Andor: A nyugat-balkáni térség infrastruktúrájának fejlesztése haladjon 
párhuzamosan a régió uniós integrációjával 
2020. szeptember 15. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösség számára kiemelten fontos, hogy Magyarországgal minél 

gyorsabb és zökkenőmentesebb legyen a kapcsolattartás - írta közleményében Deli Andor. Az 

Európai Parlament (EP) Közlekedési és Turisztikai Szakbizottsága (TRAN) jelentést készít a 

transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) jövőre esedékes felülvizsgálatáról. Deli Andor 

vajdasági fideszes EP-képviselő a szakbizottságban bemutatott tervezettel kapcsolatban 

elmondta: célja, hogy a készülő jelentésbe módosítási javaslatokkal olyan elemeket építsen 

be, amelyek a magyarországi és a határokon átívelő projektek megvalósítását segítik. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4404/kozelet_politika/226347/L%C3%A9nyeg%C3%A9ben-nincs-%C3%BAjabb-korl%C3%A1toz%C3%A1s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25617/Szabadka-Konzultacios-sorozatokat-tart-a-varosi-kepviselo-testulet-elnoke.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-nyugat-balkani-terseg-infrastrukturajanak-fejlesztese-haladjon
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/deli-andor-nyugat-balkani-terseg-infrastrukturajanak-fejlesztese-haladjon
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A magyar és az ukrán külügyminiszter Beregszászon fog tárgyalni 
2020. szeptember 15. – karpat.in.ua 

Dmitro Kuleba az ukrán diplomácia vezetője meghívta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminisztert: szeptember 23-án látogasson Kárpátaljára, hogy politikai, gazdasági és 

kulturális kérdésekről tárgyaljanak. A tervek szerint a magyar és az ukrán külügyminiszter 

Beregszászon részt fog venni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ünnepélyes 

tanévnyitó ünnepségén is. Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba egyetértettek abban, hogy 

Kárpátalja fejlődése Ukrajna és Magyarország kapcsolatainak közös sikertörténete lehet. A 

miniszterek azt is hangsúlyozzák: Magyarország és Ukrajna baráti viszonya fontos a közép-

európai térség stabilitása szempontjából is. 

 

Tanúsítványátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2020. szeptember 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz” – tartja a régi mondás. Mai felgyorsult 

világunkban ez a felfogás még inkább igaznak bizonyul. Napjainkban az idegennyelv-tudás 

szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja 

a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és egy 

régió, de az ország versenyképességének növekedéséhez is. 

 

Megkezdték tanulmányaikat a Rákóczi főiskola mesterszakos hallgatói  
2020. szeptember 15. – karpat.in.ua 

Megkezdték tanulmányaikat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mesterszakos 

hallgatói. Egy hete az első éves diákok, szeptember 14-től pedig az alap diplomával  

rendelkező fiatalok kezdhették meg a tanévet. 

 

Törésvonalak Kárpáton innen és túl 
2020. szeptember 16. – Német Dániel – Demokrata 

Mindigbizakodnunk és cselekednünk kell. Különösen Kárpátalján, hogy fennmaradjon a 

magyarság, és demokratikusabb világ születhessen – mondja Tóth István volt beregszászi 

főkonzul. A diplomata életéről és politikai pályájáról most könyv készült, ennek apropóján 

beszélgettünk ukrán- Magyar konfliktusokról és rémisztő baloldali megnyilvánulásokról. 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2020. szeptember 16-számában található.) 

 
 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://politic.karpat.in.ua/?p=10643&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/09/15/tanusitvanyatado-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
http://life.karpat.in.ua/?p=29388&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 15. – Kossuth Rádió 

 

Dmitro Kuleba, az ukrán diplomácia vezetője szeptember 23-ra kárpátaljai látogatásra hívta 

meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy politikai, gazdasági és kulturális 

kérdésekről tárgyaljanak. A tervek szerint a magyar és az ukrán külügyminiszter ezen a napon 

Beregszászon részt vesz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ünnepélyes 

tanévnyitó ünnepségén is. A meghívás fontosságáról Brenzovics László, a KMKSZ elnöke 

nyilatkozott. 

 

A magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjában épült az a magyar óvoda és 

bölcsőde, amelyet vasárnap adtak át Zilahon. Az ünnepélyről Szilágyi Szabolcs készített egy 

összeállítást. 

 

Rendhagyó ünnepéllyel kezdődött a tanév a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában. A  

járványügyi helyzet idén sok mindent felülírt, így az iskola alapításáról is csak most 

emlékeztek meg.  

 

Együtt nyitotta meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 20. tanévét a 

Csíkszeredai, a Marosvásárhelyi és a Kolozsvári Kar. Az eseményt online közvetítették, amely 

alá még zenét is kevertek a szervezők.  

 

Tízéves évfordulót ünnepelt hétfőn a székelyudvarhelyi Szent Ferenc Egyesület a Sérült 

Gyerekekért. Az ünnepélyes tanévnyitón Böjte Csaba ferences szerzetes szólt a gyerekekhez, 

szülőkhöz, támogatókhoz. 

 

Anyaországi támogatást kapott Felvidéken, a Rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alap- és 

Szakközépiskola. A hátrányos helyzetű diákok számára kialakítandó tankonyháról szóló 

szerződést a napokban írta alá Rozsnyón Hetey Ágota, kassai főkonzul és Hamelli Zsuzsanna, 

az iskolaközpont igazgatója. Szlovákiában ez lesz az első olyan oktatási intézmény, amely a 

közeljövőben ilyen magas színvonalú mozgó konyhával, műszaki felszereltséggel  

rendelkezhet.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-15_18-02-00&enddate=2020-09-15_18-40-00&ch=mr1
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A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium nemrégen költözött át új helyére, a 

néhai Zárda épületébe, amelyet teljes egészében felújítottak a magyar kormány 

támogatásával. Az új tanévet már itt kezdték meg a lányok - meséli Pejkics Klára, a 

Leánykollégium ügyvezető igazgatója.  

 

 

 


