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Nyomtatott és online sajtó 
 

Grezsa István Pécskán: a magyar kormány forrásokat biztosít minden épülő 

óvoda és bölcsőde befejezésére 
2021. április 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Felvidék Ma 

Időkapszulát helyeztek el a magyar kormány támogatásával Pécskán épülő, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület pályázata révén megvalósuló magyar bölcsőde 

és óvoda falában csütörtök délelőtt. A szűkkörű ünnepségen Grezsa István, a Kárpát-

medencei magyar óvodafejlesztési program miniszteri biztosa bejelentette: valamennyi 

elkezdett beruházást befejeznek, Budapest a robbanásszerűen megnövekedett építkezési 

költségek fedezésére megszavazta a forrásokat. 

 

Indul a jelentkezés a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és 
Középiskolás Programjába 
2021. április 15. – MTI, hirado.hu  

Indul a jelentkezés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ingyenes képzéseire: a Fiatal 

Tehetség Programra augusztus 30-ig, a Középiskolás Programra június 13-ig lehet 

jelentkezni. Az MCC csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fiatalok az ország 

bármely településéről és határon túli városokból is bekapcsolódhatnak a programokba. A 

Fiatal Tehetség Programra 4. osztályos, Kárpátaljáról 5. osztályos diákok jelentkezését várják. 

A résztvevők a félév során belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a 

matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos 

internethasználati képzésen vesznek részt, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. Ha a 

járványhelyzet lehetővé teszi, a gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés mellett szabadidős 

programok, kirándulások és sportolási lehetőségek is lesznek - írták, hozzátéve: a program 

egészen nyolcadikos korukig kíséri el a diákokat. 

 

200 millió forintnyi magyarországi támogatással újult meg a megyei színház 

Ungváron 
2021. április 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Kultúrkaraván elnevezésű magyar kormányprogram keretében megújult a 

Kárpátaljai Megyei Állami Ukrán Zenés-Drámai Színház teljes színpadtechnikája. Ebből az 

alkalomból csütörtökön technikai átadásra került sor a színház nagytermében Ungváron, a 

Lev Tolsztoj utcában. Elsőként Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja szólt a 

jelenlévőkhöz: „Szinte napra pontosan 2 hónapja voltunk itt, amikor februárban egy 

sajtótájékoztató keretében bejelentettük, hogy Magyarország kormánya – ezen belül a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszteri biztosa, dr. Grezsa István vezetésével – támogatja 

a zenés drámai színház felújítását Ungváron. Azt az ígéretet tettük, hogy pénzügyileg 
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támogatjuk a színház hang- és fénytechnikájának, valamint a színpadtechnikának a teljes 

felújítását. Az ígéretet kiválóan sikerült betartani, ezt igazolta a most lezajlott technikai 

bemutató is.” 

 

Rangsor meglepetésekkel: Kolozsváron a legdrágább, Kézdivásárhelyen a 

legolcsóbb a megélhetés az erdélyi városok közül 
2021. április 15. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Kolozsváron, Brassóban, Temesváron és Sepsiszentgyörgyön a legdrágább a megélhetés az 

erdélyi városok közül, miközben Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Nagybányán a 

legolcsóbb élni – derül ki az Erdélystat erdélyi statisztikai intézet által csütörtökön 

nyilvánosságra hozott, Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, 2021 című 

elemzésből. 

 

Közel 30 millió lejjel támogatják a sepsiszentgyörgyi tüdőkórház felépítését 
2021. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei önkormányzat 28,5 millió lejes finanszírozást kap a sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyógyászata új épületének építésére. A 

támogatásról rendeletben döntött a fejlesztési miniszter – írja közleményében az RMDSZ. 

Cseke Attila elmondta: „az RMDSZ ígéretet tett arra, hogy a város, a megye és a térség 

lakosságának fontos kórházát korszerűsíti. A mai rendelet ennek az ígéretnek tesz eleget”. A 

szaktárcavezető elmondta: a Szövetség által véghezvitt 2010-es egészségügyi decentralizáció 

fejlődést jelentett a sepsiszentgyörgyi kórház számára, a csütörtöki döntés a korszerűsítési 

folyamatot viszi tovább. Jelenleg a tüdőbetegek ellátása a város két különböző pontján 

működik – tette hozzá a miniszter. 

 

Új sportcsarnok épül a Bihar megyei Tótiban és tornaterme lesz az érszőllősi 

iskolának 
2021. április 15. – maszol.ro 

Új sportcsarnok épül a Bihar megyei Tótiban, erre 9,6 millió lejes keretösszeget hagyott jóvá a 

Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium – jelentette be Cseke 

Attila. A fejlesztési miniszter hozzátette, az érszőllősi iskolának ugyanakkor új sportterme 

lesz, ehhez nyújt 9,4 millió értékű támogatást a szaktárca. A befektetéseket miniszteri 

rendeletben hagyta jóvá csütörtökön a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős 

miniszter. A rendelet alapján az Országos Befektetési Vállalat elkezdheti a közbeszerzési 

folyamatot.  
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Ipari parkot építenének a Szilágy megyei Haraklány határában 
2021. április 15. – maszol.ro 

Ipari parkot létesítene és kész lenne a nagybefektetők fogadására a Szilágy megyei Haraklány 

község, valamint a szomszédos Cigányi. A hosszú távú tervekben az első lépés, hogy a Szilágy 

Megyei Tanács idei költségvetéséből 150 ezer lejt különítenek el az ipari park megépítésének 

előtanulmányára. A megyei önkormányzat idei költségvetése 293 millió lejre rúg, ez 80 

millióval több, mint az előző évi büdzsé, ezért a többletösszeget kizárólag a megye 

fejlesztésére szeretnék fordítani – tájékoztatott Szilágyi Róbert, a megyei tanács alelnöke. „Az 

idei költségvetésbe egy ipari park előtanulmányának az elkészítését is befoglaltuk 

Haraklányban, mert fontosnak tartjuk, hogy befektetőket vonzzunk megyénkbe, új, 

versenyképes munkahelyeket teremtsünk, és hazavonzzuk a Szilágyságból eltávozottokat és a 

fiatal egyetemi végzősöket” – nyilatkozta az alelnök. 

 

Folytatódik a borszéki wellnessközpont építése 
2021. április 15. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa kiírta a közbeszerzést a borszéki wellnessközpont belsőépítészeti 

munkálataira. A közbeszerzésen meghirdetett beruházás összege áfa nélkül több mint 1,7 

millió lej. A cégek május 17-ig jelentkezhetnek ajánlatukkal. Prioritásnak tartja Hargita 

megye vezetése a térség turisztikai fejlesztéseinek támogatását – fejtette ki csütörtökön 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. „A munkálatok befejezéséhez társulási 

szerződést kötöttünk tavaly novemberben. Most egy újabb fontos lépéshez értünk, hiszen 

meghirdettük a pályázatot a bútorzat beszerzésére. Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a 

wellnessközpontban fogadják a vendégeket. Várjuk a Hargita megyei cégeket, itt az ideje az 

összefogásnak. Jó lehetőség ez helyi vállalkozások támogatására” – mondta a politikus. 

 

Körvonalazódik a sepsiszentgyörgyi metropoliszövezet létrehozása 
2021. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Metropoliszövezetet alakít Sepsiszentgyörgy és a környező nyolc község, hogy az új EU-s 

pályázati ciklusban közösen fejlesszék a kistérséget. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester elmondta: egyrészt a megyeszékhelyi tömegközlekedést terjesztenék ki a 

környező településekre, illetve bicikliút-hálózatot építenének, amint a parlament elfogadja az 

RMDSZ által benyújtott bicikliutakról szóló törvénytervezetet. 

 

Hargita és Maros megye turistalátványosságait népszerűsíti a parajdi 

sóbányában létrehozott kiállítóterem 
2021. április 15. – szekelyhon.ro 

Maros és Hargita megyét népszerűsítő állandó kiállítás látogatható a parajdi sóbányában. A 

magyar, román és angol nyelvű tájékoztató Székelyföld turistalátványosságait ismerteti, 

hangulatképekkel, jelmagyarázattal ellátott turisztikai térképek és többnyelvű 

helyszínmegnevezések segítségével. A parajdi sóbányában kihelyezett kiállítótérben a Maros 

megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó Visit Maros turisztikai egyesület megyét 
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népszerűsítő anyagait vehetik kézbe a sóbánya látogatói. Hasonló kiállítótérrel népszerűsítik 

a Hargita megyei látnivalókat is. 

 

Új részletek láttak napvilágot Borbolyék perében 
2021. április 15. – szekelyhon.ro 

A Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper szerdai 

tárgyalásán több órán át tartott a tanúk meghallgatása, amelynek során a megismételt 

vallomások mellett néhány új részlet is kiderült. A tanúk nyilatkozatai többnyire megegyeztek 

a nyomozás, illetve a korábbi meghallgatás során elhangzottakkal, ám Borboly Csaba 

ügyvédje, Sergiu Bogdan szerint van néhány újdonság. Mint elmondta, az egyik, akkori 

közbeszerzési eljáráson nem nyert cég képviselője elismerte, Hargita megyében nem készült 

egyetlen olyan útfelújítási terv sem, amely egy megyei besorolású útszakasz számára három 

réteg aszfalt elhelyezését irányozná elő, hanem csak kettőt.  

 

Már az AUR a 3. erő az országban, megelőzték a USR-PLUS-t  
2021. április 15. – transindex.ro 

Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 15 százaléka szavazna az 

AUR-ra, és ezzel megelőznék az USR-PLUS szövetséget, és feljöttek a 3. helyre a pártok 

népszerűségi listáján - derül ki az INSCOP közvélemény-kutató márciusi felméréséből. 

Növelte előnyét a februári mérésekhez képest az első helyen a PSD, amelynek tulajdonképpen 

nem is csinált semmit az elmúlt időszakban ehhez. Jelenleg 30,6 százalékkal vezetik a 

szimpátialistát. Utána következik a PNL, amely 26,3 százalékkal, de fontos megjegyezni, hogy 

a februári mérésekhez képest minimálisan ők is növelték a népszerűségüket. A felmérés 

szerint a harmadik helyen az AUR áll 15,3 százalékkal, majd az USR-PLUS következik 14,2 

százalékkal. Ugyan mindkét párt veszített népszerűségéből a februári mérésekhez képest, de a 

Dan Barna és Dacian Cioloș vezette pártszövetség hanyatlása jelentősebb, közel 2 százalékos 

volt. A felmérésben az RMDSZ-t nem mérték, a PRO Románia 4,7 százalékon áll, míg a PMP 

3,8 százalékot szerezne, ha most lennének a választások.  

 

Délutáni oktatást is biztosítanának a szászfenesi magyar előkészítősöknek 
2021. április 15. – Krónika 

Délutáni oktatás indításával segítenék azokat a kolozsvári szülőket, akik az ősszel induló 

szászfenesi magyar előkészítő osztályba íratják csemetéiket – közölte az Iskola Alapítvány. A 

civil szervezet emlékeztet, hogy az RMDSZ kezdeményezésére a Kolozs megyei Szászfenesen 

ősszel, a 2021–2022-es tanév kezdetével elindul a Gheorghe Șincai Gimnázium első magyar 

tannyelvű előkészítő osztálya. Azt sem hallgatják el, hogy az osztály indításához nehezen 

sikerült átlépni a minimális létszámot. 
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Tanuszodát építtet Szatmárnémetiben a fejlesztési minisztérium 
2021. április 15. – maszol.ro 

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium jóváhagyta: tanuszoda 

épülhet Szatmárnémetiben. A szükséges 12,7 millió lej értékű finanszírozást, az Országos 

Befektetési Vállalaton keresztül a szaktárca biztosítja – jelentette be Cseke Attila. „Az RMDSZ 

olyan településeket fejleszt, ahol jó élni. Minden befektetés, korszerűsítés a szülőföldön való 

boldogulást segíti elő” – nyilatkozta a miniszter. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti 

polgármestere elmondta: „az elmúlt időszakban bebizonyosodott, mennyire fontos a 

gyermekeink egészséges nevelése. Akik ifjú éveikben sportoltak, sokkal ellenállóbbak 

bármilyen betegséggel szemben. A tanuszoda építése ezért is rendkívül fontos számunkra, 

hiszen nemcsak a szatmárnémeti diákok, hanem a megye minden diákja és úszója lehetőséget 

nyer ezáltal a sportolásra. Egy hiánypótló beruházás, amelynek megvalósítása az RMDSZ 

munkájának eredménye”. 

 

Így élték meg hitüket a magyarok az impériumváltás után – időkapszula került 

elő az apanagyfalusi templomban 
2021. április 15. – maszol.ro 

Különleges leletre akadtak a Beszterce-Naszód megyei Apanagyfalu református templomának 

felújítása során: egy 1933-ban elrejtett francia parfümös üvegben az akkori helyi lelkipásztor 

által hátrahagyott kéziratra bukkantak. Az utókornak hagyott levél érdekessége, hogy a 

viszonylag frissen Romániához csatolt Erdély protestáns magyar kisközösségének hitéletébe 

és társadalmi helyzetébe is bepillantást nyerhetünk. 

 

Folyik az elsősök beíratása a Csallóközben 
2021. április 15. – Ma7.sk 

Javában zajlik az elsősök beíratása az alapiskolákban. A Dunaszerdahelyi járásban található 

településeken egész áprilisban folyik a kisgyermekek beíratása – többnyire elektronikus úton 

tölti ki a szülő, vagy a törvényes képviselő a gyermek adatait. Vannak azonban olyan 

községek, ahol csupán egy-két napot szánnak a beíratásokra, ezért már sikerült részleges 

adatokat megtudni egy-egy intézményvezetőtől. 

 

A Csallóköz első ökotemetőjeként élhet tovább a bucsuházi temető 
2021. április 15. – Felvidék Ma 

Immár öt éve, hogy a Via Nova Somorjai Alapszervezetének tagjai „újrafelfedezték” a 

bucsuházi temetőt, majd még abban az évben több alkalommal takarítottak az előtte 

évtizedekig elhagyatott sírkertben. A terület teljesen be volt nőve, el volt hanyagolva, pedig a 

kataszteri térkép szerint a város tulajdona. Az azóta eltelt időben a csapat tagjai több tucatnyi 
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alkalommal jártak a helyszínen, utat vágtak a bozótban, egy-egy sírt felállítottak, 

megtisztítottak.  
 

Csodasarkot nyert az óbásti Varga Bendegúz 
2021. április 15. – Ma7.sk 

A napokban vehette át nyereményét az Almágyi Alapiskola harmadik osztályos tanulója, 

Varga Bendegúz, aki a Miénk a város! című vetélkedő 2020-as évfolyamának egyik győztese 

volt. A Nemzetpolitikai Államtitkárság felhívására tavaly februárban Bendegúz anyukája, Kati 

talált rá. „A versenyre való jelentkezést a három gyermekünk közül Bendegúz támogatta 

leginkább, mert ilyen jellegű megmérettetésen még nem vett részt, ezért kívancsian vártuk a 

feladatokat. A játékban egy várost kellett „felépíteni“. A feladatokat sikeresen megoldva, 

pontokat lehetett gyűjteni és így kezdett színekbe borulni a városunk, ami a verseny végére 

teljesen kiszíneződött. Egy élettel teli, színes várost kaptunk“- avat be Kati. 

 
Pásztor István: További 400 millió dinár kell a palicsi Aqua park befejezéséhez 
2021. április 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Palics egyik nagy beruházása az Aqua park építése, amely még az elmúlt önkormányzati 

mandátum alatt megindult. A tavalyi választások után, a koalíciós szerződés értelmében a 

beruházó Palics Park Közvállalat irányítását átvette a Vajdasági Magyar Szövetség. Ekkor 

döntöttek úgy, átvilágítják ezt a beruházást is. Pásztor István, a Park Palics Kft. 

közgyűlésének elnökeként a Vajdasági RTV Pravi ugao című műsorának nyilatkozva 

elmondta, hogy a köztársasági költségvetési felügyelőség ellenőrzi az Aqua park és a 

kalandpark kivitelezését. Azt kell, hogy megállapítsák, hogy arányaiban összhangban van-e az 

elköltött pénz és az elvégzett munka. Kijelentette, számítások szerint az Aqua Park 

befejezéséhez további 400 millió dinárra lenne szükség. 

 

Topolya: Összehangolják az önkormányzat és a tartomány fejlesztési terveit 
2021. április 15. – Vajdaság Ma 

Tartományi küldöttség járt Topolyán. Aleksandar Sofićot, a Tartományi Regionális 

Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság titkárát, valamint 

Egeresi Sándor segédtitkárt Szatmári Adrián polgármester, Kislinder Gábor, a helyettese és 

Saša Srdić, a képviselő-testület elnöke fogadta. Sofić ez alkalommal elmondta, hogy a terveik 

között szerepel valamennyi vajdasági önkormányzat meglátogatása. A cél, hogy feltérképezték 

a vajdasági helyi önkormányzatok helyzetét és tájékozódjanak a tervekről, annak érdekében, 

hogy átlássák a szerbiai és az európai uniós források felhasználásának lehetőségét. 
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https://ma7.sk/tajaink/csodasarkot-nyert-az-obasti-varga-bendeguz
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26396/Pasztor-Istvan-Tovabbi-400-millio-dinar-kell-a-palicsi-Aqua-park-befejezesehez.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26398/Topolya-Osszehangoljak-az-onkormanyzat-es-a-tartomany-fejlesztesi-terveit.html
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Tehetséggondozás Topolyán 
2021. április 15. – Magyar Szó 

Topolyán is működik a SuanPan mentális aritmetika elnevezésű oktatási program, amelyet az 

5–14 éves korosztályhoz tartozó gyermekek logikai gondolkodásának, értelmi képességeinek 

és készségeinek könnyed, játékos formában történő fokozása, fejlesztése céljából hívtak 

életre. Ugyan a csoportok februárban és szeptemberben startolnak, de év közben is várják a 

szülők és a gyerekek érdeklődését, szombatonként a Nikola Tesla utca 2. címen. A legifjabb 

korosztállyal Adriana Sovilj, két évtizedes munkatapasztalattal rendelkező óvónő foglalkozik 

magyar és szerb nyelven, aki elmesélte, hogy az órák alkalmával lépésről lépésre széles körű 

előrelépést tapasztal úgy a személyiségfejlődés, mint az iskolai teljesítmény terén. 

 

NAK: 6,3 millió forint értékű adományt küldenek Kárpátaljára a hajdú-bihari 

termelők  
2021. április 15. – MTI, Demokrata 

Csaknem 5 millió forint értékű vetőmagadományt, és több mint 1,3 millió forintot küldenek a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hajdú-bihari tagjai a kárpátaljai gazdáknak, valamint 

a helyi egyházi intézményeknek, gyülekezeteknek - közölte a NAK az MTI-vel csütörtökön. Az 

adományozást harmadik alkalommal szervezték meg a Magyar Református 

Szeretetszolgálattal együttműködve. A termelők, agrárvállalkozók főképp a tavaszi 

kultúrákban szükséges vetőmagokból gyűjtöttek a külhoni gazdatársaknak. Az adományban a 

kukorica 2 tonna, a zöldborsó 2 tonna, a napraforgó 1 tonna, a lucerna 100 kilogramm, a 

kiskerti vetőmag 6,5 kilogramm - írták. A közlemény szerint az adományozók ügyeltek arra, 

hogy könnyen szállítható, jó minőségű, fémzárolt vetőmagot gyűjtsenek. A szervezést idén 

nehezítette a vírus, de a példás összefogás hozzájárult a kezdeményezés sikeréhez - tették 

hozzá. 

 

Döntött a zágrábi Kisebbségi Tanács – újabb rekordnagyságú támogatás a 

horvátországi magyarságnak  
2021. április 15. – Képes újság 

Az április 14-én megtartott elektronikus ülésén döntött a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) az 

idei állami költségvetésben jóváhagyott összeg elosztásáról a nemzeti kisebbségi egyesületek 

programjai között. A magyar kisebbség programjaira újabb rekordösszegű támogatást ítéltek 

meg. Idén még több magyar szervezet kapott támogatást, 9 megyéből 48 egyesület 

programját, működését támogatja a KT. A nemzeti kisebbségi szervezeteknek idén az állami 

költségvetésből összesen 47.594.500 kúna áll rendelkezésükre, 4,2 millióval több, mint 2020-

ban. Ami a magyarság támogatását illeti, 2017 óta jelentős emelkedést tapasztalhatunk; 

Jankovics Róbert képviselőnk mandátumának a kezdete óta azért dolgozik, hogy a magyar 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4590/vajdasag_topolya/240482/Tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1s-Topoly%C3%A1n-topolya-SuanPan-ment%C3%A1lis-aritmetika-elnevez%C3%A9s%C5%B1-oktat%C3%A1si-program.htm
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-nak-63-millio-forint-erteku-adomanyt-kuld-karpataljara-371291/
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-nak-63-millio-forint-erteku-adomanyt-kuld-karpataljara-371291/
https://kepesujsag.com/dontott-a-zagrabi-kisebbsegi-tanacs-ujabb-rekordnagysagu-tamogatas-a-horvatorszagi-magyarsagnak/
https://kepesujsag.com/dontott-a-zagrabi-kisebbsegi-tanacs-ujabb-rekordnagysagu-tamogatas-a-horvatorszagi-magyarsagnak/
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egyesületeknek szánt összegek emelkedjenek, valamint hogy minél több magyar szervezet, 

kultúregyesület és intézmény részesüljön támogatásban. 

 

Tisztújító közgyűlés a hercegszőlősi HMDK-alapszervezetnél  
2021. április 15. – Képes újság 

A HMDK hercegszőlősi alapszervezetében pénteken tisztújító közgyűlésre került sor. Kettős 

Lívia maradt az egyesület élén, akitől megtudtuk, idei programterveik közt szerepel az Anna-

napi bál, melyet, remélik, nem akadályoz majd meg a járványhelyzet. Hercegszőlősön 2017-

ben alapított a HMDK alapszervezetet azzal a céllal, hogy keretei között a tagok a magyar 

kultúrát és hagyományokat ápolják, illetve hogy az egyesület összefogja a falu magyarságát. 

 

Lehetetlen ellenzékből politizálni a Hercegszőlősi járásban – ha jobb és 

élhetőbb járást akarunk, választásokat kell nyerni május 16-án! 
2021. április 15. – Képes újság 

A horvát kormány csütörtökön írta ki hivatalosan a soron következő önkormányzati 

választásokat. Ezzel egy időben véget ért a négy évvel ezelőtt megválasztott tisztségviselők 

mandátuma is. A témában Božo Čerkez karancsi független képviselővel, a Hercegszőlősi járás 

volt elöljárójával beszélgettünk, aki az elmúlt négy évben ellenzékiként politizált a 

Hercegszőlősi Járási Tanácsban. Božo Čerkez neve sokuknak ismerősen csenghet, hiszen több 

területen is a baranyai közélet meghatározó szereplője volt az elmúlt években. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 15. – Kossuth Rádió 

 

2022 végéig lezárul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program – mondta Grezsa István 

miniszteri biztos ma az Arad megyei Pécskán, ahol az épülő óvoda falába időkapszulát 

helyezett el Antal Péter pécskai polgármesterrel közösen. A szűk körű ünnepségről készült 

Pataky Lehel Zsolt összeállítása, amelyben először a miniszteri biztost halljuk. 

 

Magyar nyelvű dajkaképző szakot indítanak a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban. Az 

ősszel induló képzés nemcsak Bihar megyében, de az egész Partiumban újdonság. Erről is 

beszélt Vad Márta, a líceum igazgatója munkatársunknak. 
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https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyules-a-hercegszolosi-hmdk-alapszervezetnel/
https://kepesujsag.com/lehetetlen-ellenzekbol-politizalni-a-hercegszolosi-jarasban-ha-jobb-es-elhetobb-jarast-akarunk-valasztasokat-kell-nyerni-majus-16-an/
https://kepesujsag.com/lehetetlen-ellenzekbol-politizalni-a-hercegszolosi-jarasban-ha-jobb-es-elhetobb-jarast-akarunk-valasztasokat-kell-nyerni-majus-16-an/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-15_18-02-00&enddate=2021-04-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-15_18-02-00&enddate=2021-04-15_18-40-00&ch=mr1
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Egy éve már, hogy az oktatás többé-kevésbé a virtuális térben zajlik.  A Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen - a gyakorlati oktatást leszámítva teljes egészében csak így 

zajlott az oktatás. Így vizsgáztak a hallgatók, így szervezték meg a felvételi vizsgákat és így 

népszerűsítik az egyetemet. A ma zárult Nyílt Napokról kérdezte munkatársunk a 

csíkszeredai karok dékán-helyettesét, Papp Leventét. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A 

marosvásárhelyi karon megtartott szűk körű ünnepségen Tóth László, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője adta át az elismeréseket.  

 

Ismert felvidéki magyar személyiségek vették át a pozsonyi magyar nagykövetségen a március 

15-e alkalmából adományozott magyar állami kitüntetéseket. 

 

Magyar nyelvtanfolyam indítását tervezi Resicabányán a Platanus Egyesület. Ehhez – 

tankönyvek formájában – segítséget is kapott Hargita megye tanácsától. Ha sikeres lesz a 

kezdeményezés, a megszűnt magyar nyelvű elemi oktatás újraindítását is elképzelhetőnek 

tartja Kun László, az egyesület elnöke. 

 

Nemcsak Martos település, de az egész felvidéki magyar közösség egy rendezvényligettel 

gyarapodik, amely otthona lehet az értékteremtő rendezvényeknek, mondta az építkezéseket 

lezáró őszi találkozón Gubík László, az ugyancsak Martoson székelő Esterházy Akadémia 

igazgatója.  A Martosi Rendezvényliget épületeit Siklósi József, Dél-Komárom Ybl-díjas 

főépítésze tervezte. A járvány ellenére jól állnak a munkálatokkal, - mondta Gubík László. 


