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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tisztelgés a bátrak előtt: a székely szabadság napjáról emlékezett meg Szili 

Katalin és Potápi Árpád János 
2021. március 10. – MTI, Magyar Hírlap, Krónika, Ma7.sk, Index, Magyar Nemzet, 

Demokrata, PestiSrácok, Hirado.hu, Vasarnap.hu, Körkép, Kárpátalja.ma 

A székely szabadság napjáról emlékezett meg szerdai közös közleményében Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke és Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A nemzetpolitikai államtitkárság 

által megküldött közleményben a két politikus felidézte: a Székely Nemzeti Tanács 2012 

januárjában döntött arról, hogy minden esztendő március 10-e legyen a székely szabadság 

napja, egyben a székelység összetartozásának szimbóluma. Ezen a napon fejet hajtunk mi 

magyarok egyrészt az 1854. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten kivégzett székely 

vértanúk, másrészt a nemzeti önrendelkezésért folytatott szabadságharc előtt. Ez a nap 

ugyanakkor tisztelgés a székely bátorság előtt is, mely kifejezője, hogy közösségként 

egységesen áll ki az európai keretek között értelmezett és az európai alapelveket és példát 

követő autonómia mellett” – írta Szili Katalin és Potápi Árpád János. 

 

Németh Zsolt a székely szabadság napján: napirenden kell tartani a nemzeti 

régiók ügyét 
2021. március 10. – MTI, Krónika, Index, hirado.hu, vasarnap.hu, Origo, Demokrata 

Napirenden kell tartani a nemzeti régiók ügyét május 7-éig azokban az országokban, ahol a 

„tartalék aláírások” száma még nem elegendő – hangsúlyozta az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke a székely szabadság napja alkalmából szerdán Budapesten. 

Németh Zsolt az európai polgári kezdeményezésről a Hősök terén megtartott 

sajtótájékoztatón beszélt, amelyet a járvány elleni intézkedések miatt szerveztek az ilyenkor 

szokásos megemlékezés helyett. A politikus kiemelte: május 7-én zárul le a nemzeti régiókról 

szóló aláírásgyűjtés, amelynek keretei között egymillió aláírást kell összegyűjteni hét 

országból. Ugyan a küszöbértéket tíz országban már sikerült elérni, a tapasztalatok szerint az 

aláírások 10-15 százaléka érvénytelen – fűzte hozzá.  

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: fiataloknak szóló hangszerkészítő online 
workshopsorozat indul a közösségek hónapja keretében 
2021. március 10. – MTI, Magyar Nemzet, Ma7, Hirek.sk, Vajdasag.ma, kultúra.hu  

Fiataloknak szóló hangszerkészítő online workshopsorozat indul a közösségek hónapja 

keretében - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága szerdán az MTI-

vel.A közlemény szerint a HangSzerelő elnevezésű kezdeményezés célja, hogy megszólítsa a 

járványhelyzet miatt otthonaikban tartózkodó fiatalokat, és a zene erejével hozza össze az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fohajtas-a-szekely-szabadsag-napjarol-emlekezett-meg-szili-katalin-es-potapi-arpad-janos
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fohajtas-a-szekely-szabadsag-napjarol-emlekezett-meg-szili-katalin-es-potapi-arpad-janos
https://kronikaonline.ro/kulfold/nemeth-zsolt-a-szekely-szabadsag-napjan-napirenden-kell-tartani-a-nemzeti-regiok-ugyet
https://kronikaonline.ro/kulfold/nemeth-zsolt-a-szekely-szabadsag-napjan-napirenden-kell-tartani-a-nemzeti-regiok-ugyet
https://magyarnemzet.hu/belfold/interneten-indit-hangszerkeszito-workshopot-a-kormany-9494333/
https://magyarnemzet.hu/belfold/interneten-indit-hangszerkeszito-workshopot-a-kormany-9494333/
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egymástól távol lévő közösségeket. Emlékeztettek, a Hello Wood Junior több éve tart design 

workshopokat határon túli fiataloknak a nemzetpolitikai államtitkárság közreműködésével. A 

gyermekprogramot a Hello Wood nemzetközileg elismert társadalmi vállalkozás indította el, 

amely úgynevezett design and bulid stúdióként épületeket, nagyméretű közösségi 

installációkat tervez és kivitelez, miközben kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra és 

edukációs projektek megvalósítására - ismertették. 

  

Volt már színházigazgató és a közrádió elnök-vezérigazgatója is - Demeter 

András, az RMDSZ kulturális államtitkára  
2021. március 10. – transindex.ro 

A legfiatalabb európai színházigazgatóként indult karrierje. A közrádiói tevékenysége 

nyomán 2017-ben 3 évre eltiltották közhivatali vezetői tisztség viselésétől. A döntést azonban 

soha nem foganatosították, most pedig ismét államtitkár lett Demeter András. 

 

A magyar nyelvű oktatást erősítenék: szélesebbre tárja kapuit a nagybányai 

szórványkollégium 
2021. március 10. – maszol.ro 

A nagybányai Krisztus Király plébánia hatáskörében működik lassan négy éve a Don Bosco 

Egyesület szórványkollégiuma, ahová eddig főként a környező települések rászoruló gyerekeit 

fogadták be. A szórványkollégium tevékenységi köre a következő tanévtől bővül: a nagybányai 

magyar nyelvű oktatás segítségére sietnek, és nemcsak az anyagilag nehéz helyzetben lévő 

gyermekeket fogadják, hanem azokat is, akik a Németh László Elméleti Líceumba messzi 

településekről kényszerülnének ingázni vagy albérletbe költözni. 

 

Előrelépne az anyanyelvhasználat terén Csíkszereda önkormányzata 
2021. március 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A tiltakozás helyett eljött a cselekvés ideje az anyanyelvhasználat terén Csíkszeredában, 

jelentette ki Korodi Attila polgármester szerdán. A helyi önkormányzat maga is előrelépne a 

hivatali kommunikáció kétnyelvűségében, ezen kívül párbeszédre hívja a városban működő 

kis- és nagykereskedelmi vállalkozásokat. Újrakezdik a város címerének engedélyeztetési 

folyamatát, és lekerül a városházáról a fekete zászló. 

 

Mile Lajos főkonzul: Sikertörténet a honosítási folyamat elmúlt tíz éve 
2021. március 10. – Bihari Napló 

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja nyilatkozott a Bihari Naplónak arról, hogyan 

zajlik és mennyire sikeres a tízéves múltra visszatekintő honosítási folyamat. Az interjúban 

ugyanakkor arra is kitér, miként befolyásolja a koronavírus-járvány a Kolozsvári 

Főkonzulátus tevékenységeit. 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28944
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28944
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-nyelvu-oktatast-erositenek-szelesebbre-tarja-kapuit-a-nagybanyai-szorvanykollegium
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-nyelvu-oktatast-erositenek-szelesebbre-tarja-kapuit-a-nagybanyai-szorvanykollegium
https://maszol.ro/belfold/Elorelepne-az-anyanyelvhasznalat-teren-Csikszereda-onkormanyzata
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/mile-lajos-fokonzul-sikertortenet-a-honositasi-folyamat-elmult-tiz-eve-3533818/
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Felvonulás helyett fotókiállítással emlékeznek a székely szabadság napjára 

Marosvásárhelyen 
2021. március 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Havazásban nyitották meg Marosvásárhelyen a Bethlen Gábor fejedelem szobra előtti 

fotókiállítást március 10-én délelőtt, amellyel nem csak az elmúlt években megtartott székely 

szabadság napjára emlékeznek a szervezők, hanem a székelység önrendelkezését is kérik. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete ugyanis a koronavírus-járvány miatt idén is 

kénytelen volt lemondani a székely szabadság napján hagyományossá vált marosvásárhelyi 

tömegrendezvényről és az autonómiát követelő felvonulásról. 

 

Végképp elbukott az emberjogi bíróságon a romániai magyar diákok 

érettségijének ügye 
2021. március 10. – maszol.ro, Krónika 

Nem vizsgálja felül az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Nagykamarája a 

strasbourgi intézménynek azt a tavaly hozott ítéletét, miszerint nem diszkriminálja a magyar 

diákokat a romániai érettségi rendszer. A 17 bírából álló testület keddi döntéséről szerdán 

számolt be blogján Árus Zsolt, a Székelyföldi Figyelő Alapítvány elnöke. A 2020. októberében 

hozott ítélet felülvizsgálati kérelmet korábban az alapítvány nyújtotta be. Többek között 

szintén Árus Zsolték kérték korábban az EJEB-et: állapítsa meg, hogy a romániai érettségi 

rendszer sérti az Európai Jogok Európai Egyezményét, mert a magyar diákok több tárgyból 

vizsgáznak, így a román társaiknál kevesebbet tudnak pihenni két vizsga között, kevesebb 

felkészülési idejük is van, ezért az érettségin hátrányba kerülnek. A bírák többsége 

megalapozatlannak vélte a kérelmet. Szerintük a panaszosok érvei nem támasztják alá azt az 

állítást, hogy a magyar diákoknak a románoknál jelentősen kevesebb idejük lenne a vizsgákra 

való felkészülésre. Az Ádám és mások vs Románia perben hozott ítéletükben foglaltak szerint 

a román kormánytól kapott adatok azt mutatják, hogy a romániai diákok nemzetiségüktől 

függetlenül nagyjából azonos teljesítményt nyújtanak az érettségin. 

 

Nem mondanak le az autonómiastatútumról 
2021. március 11. – Krónika 

„A magyarügyhöz való RMDSZ-es hozzáállás nem lehet kormányfüggő” – jelentette ki a 

Krónika kérdésére Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. A szövetség listáján újabb 

képviselői mandátumot szerzett polgári párti (MPP) politikust arról kérdezték, 

magyarkérdésben mennyiben számíthat az RMDSZ támogatására, mihelyt köztudott, hogy 

amikor a Kelemen Hunor által vezetett alakulat kormányon van, teljesen visszafogja magát az 

olyan kérdésekben, amelyek a román partnereit irritálják. Kulcsár-Terza belátta, a román 

pártok és politikusaik számára még mindig komoly gondot okoz, ha valaki magyarbarátsággal 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/felvonulas-helyett-fotokiallitassal-emlekeznek-a-szekely-szabadsag-napjara-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/felvonulas-helyett-fotokiallitassal-emlekeznek-a-szekely-szabadsag-napjara-marosvasarhelyen
https://maszol.ro/kulfold/Vegkepp-elbukott-az-emberjogi-birosagon-a-romaniai-magyar-diakok-erettsegijenek-ugye
https://maszol.ro/kulfold/Vegkepp-elbukott-az-emberjogi-birosagon-a-romaniai-magyar-diakok-erettsegijenek-ugye
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vádolja meg őket. Ettől függetlenül esze ágában sincs lemondani az autonómiastatútum 

újbóli beterjesztéséről. 

 
A Szondy György Gimnázium egykori diákjai kisfilmekkel vallanak iskolájukról 
2021. március 10. – Ma7.sk 

Az elmúlt napokban napi rendszerességgel az egykori diákok kisfilmjei jelennek meg a közel 

száztíz éves múltra visszatekintő ipolysági Szondy György Gimnázium közösségi oldalán. Az 

önvallomásos megszólalók között találjuk Filip Mónika oktatásügyi államtitkárt, Korpás 

Árpád publicista idegenvezetőt, avagy Matyó Máriót, a Magyar Állami Operaház 

magánénekesét is.  Mindamellett pszichológusok, leendő gyógyszerészek, tűzvédelmi 

szakemberek is elmondják, milyen élményekkel és értékkel gazdagodtak az iskola falai között. 

 

Hány szólama van egy Közös Hangnak? 
2021. március 10. – Csonka Ákos – Felvidék Ma 

Társadalmi párbeszédet indított a Magyar Közösség Pártja, melyet annak egyik 

munkacsoportja, a Nemzetstratégiai Bizottság dolgozott ki. A konzultáció lényege, hogy a 

jelenleg eluralkodott hangzavarban kikérjék a felvidéki magyarok véleményét közös 

dolgainkról, s mindenkinek teret nyerhessen az álláspontja, aki csak meg szeretné azt osztani. 

Ez ugyanis a kommunikáció elemi alapja. A kezdeményezés legfontosabb indítéka, hogy 

nyilvánvalóvá tegye a felvidéki magyar választópolgárok akaratát arra vonatkozóan, hogy 

milyen irányba is haladjon a politikumunk. Ugyanis fontos mérföldkőhöz érkezett a felvidéki 

magyar politika, hogy eldöntse a jövőben együtt, külön, összefogva vagy szétszórva folyjon az 

érdekérvényesítés tájainkon. 

 

Elhunyt Rostás László, a felvidéki Rákóczi Hálózat meghatározó alakja 
2021. március 10. – Felvidék Ma 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 74. évében elhunyt Rostás László, a Nagymegyer 

és Vidéke Polgári Társulás, a nagymegyeri célalapunk elnöke. Laci bácsi az elmúlt közel 

három évtizedben önzetlenül dolgozott a magyar iskolaválasztás előmozdításáért, a helyi 

magyar közösség megmaradásáért, a magyar nyelv és kultúra továbbadásáért. 

  
Turizmusfejlesztés Óbecsén 

2021. március 10. – Pannon RTV 

Múlt csütörtökön helyezték le Óbecsén a Hotel Experience szálloda alapkövét. A nyugat-

európai színvonalú központban 180 négyzetméteres wellness részleg és 44 négyzetméteres 

konditerem is rendelkezésre áll majd, továbbá exkluzív étterem és napozóterasz is lesz a 84 

férőhelyes komplexumban. A beruházás részleteiről és az ettől várható turisztikai 
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https://felvidek.ma/2021/03/a-szondy-gyorgy-gimnazium-egykori-diakjai-kisfilmekkel-vallanak-iskolajukrol/
https://felvidek.ma/2021/03/hany-szolama-van-egy-kozos-hangnak/
https://felvidek.ma/2021/03/elhunyt-rostas-laszlo-a-felvideki-rakoczi-halozat-meghatarozo-alakja/
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lehetőségekről Kiss Igor, a Községi Képviselő-testület elnöke beszélt a Közügyekben. A 

koronavírus-járvány kapcsán elmondta, hogy jelenleg mennyi fertőzött van Óbecse községben 

illetve, hogy milyen ütemben zajlik a vakcináció.  
 

Felújítási munkálatok a Tájház épületén 
2021. március 10. – Magyar Szó 

A gombosi magyar közösség folyamatosan munkálkodik a helyi Tájház karbantartásán. 

Legutóbb a Tamaskó József Méhészegyesület tagjai tartottak munkaakciót, amelynek 

keretében a Tájház nyári konyhai részének tetőszerkezetén eszközöltek javításokat. A 

felújítások folytatódnak, az Arany János Magyar Művelődési Egyesület tagjaival együtt 

felváltva dolgoznak, hiszen a Tájház tereit közösen kívánják használni. 

 

Magyarországon „oltakoznak” az „ukrán” nyugdíjasok? 
2021. március 10. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Ha Magyarországon beindul a választási kampány, azt onnan tudhatjuk, hogy egyes politikai 

erők két lábbal kezdik taposni a kárpátaljai magyarságot. A Demokratikus Koalíció (DK) 

frakcióvezető-helyettese szerdai, online sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy tudomásuk 

szerint élénk a forgalom a magyar–ukrán határon, mert jönnek felvenni „az úgynevezett 

ukrán nyugdíjat”, vásárolni, de a „hírek szerint, az elmondások alapján oltakozni is” – idézte 

az MTI Vadai Ágnest. A DK utóbbi kapcsán írásban kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt 

arról, hogy a kormány a koronavírus elleni vakcinák  rendelésekor számolt-e a magyarországi 

lakhellyel nem rendelkező, határon túli magyar állampolgárokkal. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetőivel tárgyalt Olekszij Petrov 
2021. március 10. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Olekszij Petrov Kisvárdán találkozott Grezsa Istvánnal, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztossal, valamint Seszták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés 

elnökével és a megye további vezetőivel március 5-én. A tárgyalás kiemelt témája a  Kárpátok 

Eurorégió jelenlegi helyzete, és a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

aktuális projektjeinek megbeszélése volt. 

 

Kettős állampolgárság: Ukrán, szlovák – két jó barát? 
2021. március 10. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt héten ismét meggyőződhettünk róla, Ukrajnában továbbra is vannak, akik minden 

alkalmat megragadnak, hogy potenciális bajkeverőkként láttassák a magyar kormányt, a 

magyarságot, egyúttal a kettős állampolgárság és a magyar nemzetpolitika állítólagos 

veszélyeivel riogassák az olvasókat. Az MTI is hírül adta a TASR szlovák hírügynökség 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4558/vajdasag_zombor/237823/Fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si-munk%C3%A1latok-a-T%C3%A1jh%C3%A1z-%C3%A9p%C3%BClet%C3%A9n-t%C3%A1jh%C3%A1z-Gombos.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszagon-oltakoznak-az-ukran-nyugdijasok/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szabolcs-szatmar-bereg-megye-vezetoivel-targyalt-olekszij-petrov/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szabolcs-szatmar-bereg-megye-vezetoivel-targyalt-olekszij-petrov/
https://karpataljalap.net/2021/03/10/kettos-allampolgarsag-ukran-szlovak-ket-jo-barat
https://karpataljalap.net/2021/03/10/kettos-allampolgarsag-ukran-szlovak-ket-jo-barat
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nyomán, hogy múlt csütörtökön bekérették a szlovák külügyminisztériumba Magyarország 

pozsonyi nagykövetét, adjon magyarázatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

szerdai révkomáromi látogatására. Ami az előzményeket illeti, Szijjártó Péter 

Révkomáromban, miután szlovákiai magyar politikusokkal és a helyi polgármesterrel 

találkozott, azt mondta, hogy eddig nem sikerült biztosítani a kettős állampolgárság 

lehetőségét Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre is megszületik a megoldás. 

 

Szomorkás ünnep 
2021. március 10. – Népújság 

Március 15-i nemzeti ünnepünk előestéjén, vasárnap az online térben ünnepel a muravidéki 

magyarság. Hasonlóképpen az ünnep napján az anyaországban, szerte a Kárpát-medencében, 

illetve – ahogy szoktuk mondani – ahol magyar lélek él a világban, a virtuális térbe szorulunk, 

hogy kicsit szomorkásan megünnepeljük az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot, 

annak eszményeit, a nemzeti szuverenitást, a szabadságot. A szabadságot, amelyet jelenleg 

egy vírus is korlátoz, és csak remélni tudjuk, hogy két „vírus-zsarnoki” március 15-e után 

jövőre teljes tüdővel, az utcákon és a tereken tölthetjük az ünnepet! 

 

MMISZ: még több terv az idei évre 
2021. március 10. – Népújság 

Március 6-án este tartotta meg éves közgyűlését a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet 

(MMISZ). A gyűlés a járványhelyzet miatt már lassan a megszokott módon, a Zoom 

applikáción keresztül folyt. Varga Teodor elnök 2020-as beszámolójából kiderült, hogy a 

tervezett 12 projektjüknek csak a kétharmadát sikerült valamilyen formában kivitelezni, 

hiszen a járvány az ifjúsági egyesület életébe is beleszólt. Ezek közül többet úgy sikerült 

megtartaniuk, hogy még aktívabbak lettek a közösségi médiafelületeken. A Facebook mellett 

létrehoztak egy YouTube-, valamint egy Instagram-fiókot is, továbbá folyamatosan bővítik a 

weboldalukat is, ahol megosztják tartalmaikat. 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10204-szomork%C3%A1s-%C3%BCnnep.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10209-mmisz-m%C3%A9g-t%C3%B6bb-terv-az-idei-%C3%A9vre.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 10. – Kossuth Rádió 

 

A tavalyi évhez hasonlóan - a járványhelyzet miatt - idén is elmaradt a hagyományos,  

március 10-i Székely Szabadság napi rendezvény Marosvásárhelyen: a postaréti 

megemlékezés a Székely Vértanúk emlékoszlopánál és az azt követő utcai felvonulás. Ma 

délelőtt a város főterén szabadtéri fotókiállítás nyílt, amely a 2013 és 2019 közötti 

tömegrendezvények pillanatait, hangulatát idézi. Erdei Edit-Zsuzsánna összeállításában 

elsőként Dónáth Árpád, a Marosszéki Székely Tanács elnöke, a fényképtárlat főszervezője 

nyilatkozik. 

 

A Székely Szabadság napja alkalmából adják át a Gábor Áron Díjat is, amelyet idén a 

Háromszék napilap érdemelt ki. A lap főszerkesztőjével OGE beszélgetett. 

 

Már a próba-népszámláson kiderülhet, hogyan működik az etnikumra vagy az anyanyelvre 

vonatkozó kérdőív-részlet. Romániában ma kezdődött a próbanépszámlálás, amikor először 

lehet online kitölteni a kérdőíveket. A platform magyarul is elérhető lesz - egyelőre csak azok 

számára, akiket kiválasztanak a próbára. A soron következő romániai népszámlálás etnikai 

vonzatairól, hatásairól Horváth Istvánt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatóját 

kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

A 2019/2020-as tanévben Románia 929 iskolájában működött magyar tannyelvű osztály, 

ezekben mintegy 119 ezer diák tanult. A magyar nyelven tanulók aránya a közoktatásban 4,9 

százalékos. Jelentősen alulreprezentáltak az elméleti, a szakközépiskolai és a posztlíceumi 

képzésben. A magyar nyelvű szakképzés leginkább a népesebb magyar lakossággal rendelkező 

megyékbe koncentrálódik. A többi között ezek a következtetései az Erdélystat legutóbbi 

elemzésének, amelynek részleteiről Lehőcz László Barna Gergőt, a statisztikai portál vezető 

munkatársát kérdezte. 

 

Duna-part, ártéri erdők, római kori romok, gyönyörű táj fogadja a Révkomáromtól pár 

kilométerre fekvő Izsa településre érkezőt. A falu minden lehetőséget megragad arra, hogy 

pályázati forrásokhoz jusson, így fejlesztve a települést, hogy emelje az egész komáromi régió 

turisztikai vonzerejét. Domin István polgármestert Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-10_18-02-00&enddate=2021-03-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-10_18-02-00&enddate=2021-03-10_18-40-00&ch=mr1
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A muzslyai Közép-bánáti Szórványközpont több mint hét éve áll a magyar közösség 

szolgálatában. Mára már a környék minden civil szervezete tudja, hol érdeklődhet a 

pályázatokról, hol kaphat támogatást az egyesületük, ha szükségük van rá. Juhász Törköly 

Krisztinával, a központ vezetőjével Kónya-Kovács Otília beszélgetett. 

 


