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Nyomtatott és online sajtó 
 

Novák Eduárd sportminiszter: az első száz nap a reformról szólt, a cél a 

teljesítmény növelése 
2021. április 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Miniszteri mandátumának első száz napja a reformról szólt, mind az ifjúsági ügyek, mind a 

sport esetében, a cél pedig a teljesítmény növelése – jelentette ki szerdán az ifjúsági és 

sportminiszter. Novák Eduárd azt mondta: tevékenységét azzal kellett kezdenie, hogy 

felmérje a romániai sport jelenlegi állapotát – tájékoztatott az Agerpres.   Az RMDSZ 

közleménye szerint a tárcavezető úgy értékelte, hogy a teljesítmény növelése csak a jelenlegi 

helyzet értékelésével, az intézmények szorosabb együttműködésével, egy alapos átvilágítással, 

felelős irányítással és menedzseléssel érhető el. „Ezekre az alapelvekre épül az Országos 

Sportfejlesztési Stratégia, amelyet év végéig fogunk kidolgozni, és amelynek három fontos 

célkitűzése van az elkövetkező tíz évre: Románia kerüljön be az első tíz ország közé, ami az 

olimpiai és paralimpiai eredményeket illeti; a jelenlegi 5%-ról 30%-ra növelni a sportolók 

arányát; a diákok minden nap mozogjanak az iskolában”  – részletezte Novák. 

 

Magas színvonalú tudományos tevékenysége mellett sokat tett nyelvhasználati 

jogaink megvédéséért 
2021. április 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Áder János, a Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 

kitüntetést adományozta dr. Csernicskó István nyelvésznek, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktorának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának 

kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai 

többnyelvűség nyelvészeti és nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő 

eredményei elismeréseként. Csernicskó István a kitüntetést április 21-én vehette át 

ünnepélyes keretek között Magyarország Beregszászi Konzulátusán Szilágyi Mátyás 

beregszászi magyar főkonzultól. A főkonzul Csernicskó Istvánt rövid méltatásában a 

kárpátaljai magyarság kiemelkedő, tudományos-közéleti színtéren egyaránt maradandót 

létrehozó, tudós-közéleti személyiségeként, küzdő harcosaként jellemezte, akinek a 

tevékenysége a magyar közösség nemzeti identitásának, nemzetként való megmaradásának 

legközvetlenebb feltételrendszeréhez, a nyelvhasználati jogokhoz kötődik.  
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https://kronikaonline.ro/sport/az-elso-szaz-nap-a-reformrol-szolt-a-cel-a-teljesitmeny-novelese
https://kronikaonline.ro/sport/az-elso-szaz-nap-a-reformrol-szolt-a-cel-a-teljesitmeny-novelese
https://karpataljalap.net/2021/04/21/magas-szinvonalu-tudomanyos-tevekenysege-mellett-sokat-tett-nyelvhasznalati-jogaink
https://karpataljalap.net/2021/04/21/magas-szinvonalu-tudomanyos-tevekenysege-mellett-sokat-tett-nyelvhasznalati-jogaink
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Saját címert használhat Érmihályfalva és Málnás 
2021. április 21. – Krónika 

Az RMDSZ javaslatára elfogadta a kormány a Bihar megyei Érmihályfalva és a Kovászna 

megyei Málnás hivatalos címerét – jelentette be Cseke Attila közigazgatási miniszter. Az 

RMDSZ közleménye szerint a szaktárcavezető elmondta: „a szövetség egy újabb lépést tett a 

közösségi szimbólumhasználat érdekében. „A mai kormánydöntésnek köszönhetően a két 

közösség szabadon használhatja szimbólumait”. 

 

Magyarországi előkészületek az újabb magyar–román autópálya-

összeköttetésre 
2021. április 21. – MTI, maszol.ro 

A magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az M3-as autópályától a magyar–

román határig tartó M49-es autóút és Szatmárnémetiig vezető folytatása megvalósításáról 

szóló magyar–román megállapodás kihirdetéséhez kéri az Országgyűlés egyetértését. Az 

előkészítés alatt álló fejlesztéssel már a harmadik gyorsforgalmi kapcsolat épülhet ki 

Románia irányába – jelentette be szerdán a minisztérium.  

 

Élelmiszeripari üzletember-találkozót szervezett a CED nagyváradi képviseleti 

irodája Ottományban 
2021. április 21. – Bihari Napló 

Partiumi élelmiszeripari beszállítói fórum címmel szervezett üzletember-találkozót kedden a 

CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi irodája az 

ottományi Komáromi udvarházban, a járványügyi előírások tiszteletben tartásával. 

 

Egy évtized a honosításban: évfordulós kiadványt mutattak be Csíkszeredában  
2021. április 21. – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Első alkalommal mutatták be a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-központok 10 

éve című kötetet Csíkszeredában, az évfordulós kiadványban a honosítási folyamatban 

résztvevők vallomásait, élményeit, emlékeit gyűjtötték össze, és helyet kapott benne egy 

gazdag válogatás a kérelmezők által benyújtott iratkülönlegességekből is. A honosítási 

folyamat egy tudatosan épített nemzetpolitika egyik állomása – mondta a sajtóeseményen 

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja. Hozzátette, ez a 

döntés a legjobb válasz volt a száz évvel ezelőtti tragédiára, amely szétszakította a 

nemzeteket, és a megfelelő válasz volt a 2010-et megelőző évtized nemzetpolitikájára.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sajat-cimert-hasznalhat-ermihalyfalva-es-malnas
https://maszol.ro/gazdasag/Magyarorszagi-elokeszuletek-az-ujabb-magyarroman-autopalya-osszekottetesre
https://maszol.ro/gazdasag/Magyarorszagi-elokeszuletek-az-ujabb-magyarroman-autopalya-osszekottetesre
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/elelmiszeripari-uzletember-talalkozot-szervezett-a-ced-nagyvaradi-kepviseleti-irodaja-ottomanyban-3617224/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/elelmiszeripari-uzletember-talalkozot-szervezett-a-ced-nagyvaradi-kepviseleti-irodaja-ottomanyban-3617224/
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-evtized-a-honositasban-evfordulos-kiadvanyt-mutattak-be-csikszeredaban
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Fejlesztési minisztériumi támogatással megújulhat a csíkszeredai volt poliklinika 

épülete 
2021. április 21. – maszol.ro 

Egyetlen napirendi pontként elfogadták szerdán a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 

járóbeteg-rendelőjének, közismertebb régi nevén a poliklinika felújításához szükséges 

műszaki és pénzügyi dokumentumának módosítását – írja közleményében Hargita Megyei 

Tanácsa. A tanácsülés sürgősségét az indokolta, hogy a dokumentum a fejlesztési 

minisztériumhoz tartozó Országos Beruházási Társaság (CNI) holnapi ülésén már 

napirenden szerepelhessen. Borboly Csaba, a megyei tanács elnökének elmondása szerint az 

előző mandátumban nem sikerült EU-s pályázatra előkészíteniük a szakrendelők felújítását, 

így abban bíznak, hogy az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően új 

lendületet vesznek a beruházások az egészségügyi szolgáltatások javítása érdekében.  

 

Nemzetközi adománygyűjtés: szociális lakásokat építenek Csíkszeredában  
2021. április 21. – maszol.ro, Krónika 

Öt szociális lakás felépítését vállalták Csíkszeredában a Youth with a Misson (YWAM) 

nemzetközi jótékonysági szervezet Homes of Hope elnevezésű lelkiségi kezdeményezésének 

kolozsvári tagjai. A házak elkészítéséhez a helyi önkormányzat telkek vásárlásával járul hozzá. 

A megvalósításhoz közösségi adománygyűjtési akcióban teremtik elő a szükséges anyagiakat.  

 

Belügyminisztériumi felszólítás a prefektusoknak, hogy figyeljenek a kisebbségi 

jogok betartására 
2021. április 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely Figyelő Alapítvány többször is levélben fordult Klaus Iohannis államelnökhöz, 

jelezve, hogy a kisebbségi jogokat gyakran megsértik Romániában. Azt kérték, szólítsa fel az 

állami intézményeket a nyelvi jogok érvényesítésére. Az államfő átpasszolta a kérést a 

belügyminisztériumhoz, ahonnan végül kiküldték a felszólításokat. Most már rajtunk a sor, 

hogy éljünk a jogainkkal – jelentette ki Árus Zsolt civil jogvédő. 

 

Kelemen Hunor: a koalíciós megállapodás kiegészítése az USR-PLUS-nak dobott 

mentőöv volt  
2021. április 21. – maszol.ro 

A kormánypártok vezetőinek keddi tárgyalásain azért kellett szünetet tartani, mert az RMDSZ 

ellenezte, hogy a koalíciós megállapodás kiegészítésébe bekerüljön a kétfordulós 

polgármester-választás bevezetése – árulta el a válság elsimításáról szóló egyeztetések egyik 

kulisszatitkát a Maszolnak Kelemen Hunor kormányfőhelyettes. A szövetségi elnök szerint a 

kedd este aláírt dokumentum segített az USR-PLUS-nak kikerülnie abból a zsákutcából, 

amelybe a kormányfő leváltásának követelésével bemanőverezte magát.  
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https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-miniszteriumi-tamogatassal-megujulhat-a-csikszeredai-volt-poliklinika-epulete
https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-miniszteriumi-tamogatassal-megujulhat-a-csikszeredai-volt-poliklinika-epulete
https://maszol.ro/belfold/Nemzetkozi-adomanygyujtes-szocialis-lakasokat-epitenek-Csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/belugyminiszteriumi-felszolitas-a-prefektusoknak-hogy-figyeljenek-a-kisebbsegi-jogok-betartasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/belugyminiszteriumi-felszolitas-a-prefektusoknak-hogy-figyeljenek-a-kisebbsegi-jogok-betartasara
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-koalicios-megallapodas-kiegeszitese-az-USR-PLUS-nak-dobott-mentoov-volt
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-koalicios-megallapodas-kiegeszitese-az-USR-PLUS-nak-dobott-mentoov-volt
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Az EU „megnyugtatására” készül felmérés a vadpopulációról 
2021. április 22. – Krónika 

Eltérő a vadászegyesületek és a környezetvédelmi minisztérium véleménye a túlszaporodott 

romániai medveállományról: miközben a bukaresti szaktárca RMDSZ-es államtitkára szerint 

az Európai Unió által elvárt és őszre elkészülő vadállománybecslés lehet az alapja a szakszerű 

beavatkozásoknak, a vadászegyesületek azonnali medvekilövési kvótákat követelnek. 

Utóbbiak arra figyelmeztetnek: ha a hatalmas létszámú medvepopuláció elindul, nincsenek 

biztonságban az állataikat istállóban tartó gazdák, de még nagyobb lesz a veszély, amikor a 

juhok és szarvasmarhák kikerülnek a legelőre. Szép Róbert államtitkár a Krónikának 

elmondta, azt szeretnék, hogy a prevenciós kvótákat megyei szintre osszák le, helyileg 

döntsék el, hol indokolt a vadászati beavatkozás. 

 

Már elérhető a tanulók adaptációjához szükséges magyar nyelvű módszertani 

útmutató 
2021. április 21. – Felvidék Ma, Körkép 

Az oktatásügyi minisztérium gondol a távoktatásból a jelenléti oktatásra átálló tanulók 

esetleges nehézségeire. Ezzel kapcsolatban a szaktárca munkatársai egy útmutatót állítottak 

össze, mely magyar nyelven is olvasható. Mint Filip Mónika oktatásügyi államtitkár közösségi 

oldalán olvasható: az oktatásügyi minisztérium honlapján már megtalálható a tanulók 

adaptációjához szükséges módszertani útmutató magyarul. Mint az útmutató bevezetőjében 

olvasható: „A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma az 

alapiskolák számára módszertani útmutatót készített, amely az iskolákba való fokozatos 

visszatérés, a távoktatásról a jelenléti oktatásra való váltás és a kettő közötti átmenet 

pedagógiai részére irányul, és a tanulók iskolába való adaptációját is érinti.” 

 

Min múlik a kettős identitás? 
2021. április 21. – Új Szó 

Az iskolaválasztás a szülők nemzeti identitását is erősítheti, véli Václav Hřích, az AKO 

ügynökség kutatója az Új Szó számára készített exkluzív felmérés adatai alapján. Az AKO 

közvélemény-kutató ügynökség azt vizsgálta, hogyan töltötték ki a polgárok a népszámlálás 

nemzetiségre vonatkozó második kérdését. A kutatás szerint a magyarok egyharmada adott 

meg második nemzetiséget (legtöbbször szlovákot), ugyanakkor a szlovákok 2 százaléka 

második identitásának bejelölte a magyart. 
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https://felvidek.ma/2021/04/mar-elerheto-a-tanulok-adaptaciojahoz-szukseges-magyar-nyelvu-modszertani-utmutato/
https://felvidek.ma/2021/04/mar-elerheto-a-tanulok-adaptaciojahoz-szukseges-magyar-nyelvu-modszertani-utmutato/
https://ujszo.com/kozelet/min-mulik-a-kettos-identitas
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Népszámlálás: a kulturális tárca és a Statisztikai Hivatal közös kampányt indít a 

nemzeti közösségek megszólítására 
2021. április 21. – Körkép 

Március 31-én befejeződött az elektronikus népszámlálás első fázisa, mely során a lakosság 

86%-át sikerült megszámolni (4 844 007 fő). Ez azt jelenti, hogy a népszámlálás második 

fázisában, amely ezúttal már asszisztált formában zajlik, a lakosság 14%-át kell megszámolni.   

A Statisztikai Hivatal április 20-ai sajtótájékoztatójából az is kiderült, hogy Szlovákiában 

május 3. és június 13. között valósul meg az asszisztált népszámlálás. Az időpontot a Szlovák 

Köztársaság Közegészségügyi Hivatala is jóváhagyta. 

 
Pásztor: A nyugat-balkáni térségben az uniós csatlakozás 20 éve nem halad 

előre 
2021. április 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Szerbiáról szóló uniós éves jelentés azért problematikus, mert nem igazolja vissza és 

elhallgatja azt az erőfeszítést, amit Belgrád megtett annak érdekében, hogy vállalását 

teljesítse – mondta Pásztor István, a tartományi házelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség 

vezetője az Újvidéki Rádiónak adott interjújában. „A jelentés nem tud kilépni azokból a 

klisékből, amelyek politikailag kerültek meghatározásra. A járványhelyzettel kapcsolatban 

például Szerbia jobban teljesített számos területen, mint az uniós átlag” – tette hozzá. 

 

Tartományi foglalkoztatási cselekvési terv - munkahelyek teremtése a cél 
2021. április 21. – Pannon RTV 

Elfogadták a 2021-re vonatkozó tartományi foglalkoztatási cselekvési tervet a tartományi 

kormányban. Az illetékesek közleménye szerint a következő időszakban az új munkahelyek 

teremtése lesz az egyik elsődleges cél. A foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtására 

42 millió dinárt biztosítottak a tartományi költségvetésből. A dokumentum Szerbia 2021 és 

2026 közötti időszakra vonatkozó foglalkoztatási stratégiájának irányelveivel és céljaival 

összhangban készült el. 

 

Nagycsaládosok kaptak számítógépeket a magyar–magyar összefogás 

keretében 
2021. április 21. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Magyarország Torontói Főkonzulátusa 53 darab leszerelt, de jó állapotú számítógépet ajánlott 

fel két kárpátaljai szervezet számára. Az eszközök jelentős részét a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete kapja, hogy szétoszthassa a rászoruló családok között. Az 

adomány fennmaradó részét az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja Megyei Szervezete kapja K
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/21/nepszamlalas-a-kulturalis-tarca-es-a-statisztikai-hivatal-kozos-kampanyt-indit-a-nemzeti-kozossegek-megszolitasara/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/21/nepszamlalas-a-kulturalis-tarca-es-a-statisztikai-hivatal-kozos-kampanyt-indit-a-nemzeti-kozossegek-megszolitasara/
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https://karpataljalap.net/2021/04/21/nagycsaladosok-kaptak-szamitogepeket-magyar-magyar-osszefogas-kereteben
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majd. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseletében Tarpai József 

elnök szerdán, április 21-én vette át az adományt Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. 

Buhajla József főkonzul elmondta, hogy a gépeket a torontói Szent Ignác Plébánia gyűjtötte 

össze, illetve a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége további, nagyjából félmillió forint 

adományt gyűjtött a kiegészítő eszközök megvásárlására. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztosság kiegészítette a felajánlást még képernyőkkel, 

billentyűzetekkel, egerekkel. A kiegészítő forrást a miniszteri biztosság adta, a vásárlást a 

Rákóczi Szövetség bonyolította le Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi 

Konzulátusa közreműködésével. 

 

Parlamenti és helyi képviselők egyeztettek Kárpátalja fejlesztési lehetőségeiről 

Ungváron 
2021. április 21. – karpat.in.ua 

Iván Krulyko, parlamenti képviselő lett a Batykivscsina politikai párt kárpátaljai 

szervezetének elnöke. Az új vezetőt április 20-án, kedden mutatták be, az Ungváron tartott 

pártgyűlésen, amelynek során egyeztettek a politikai formáció feladatairól és terveiről. 

 
A tájékoztatási intézet tanácsa elfogadta a terveket 
2021. április 21. – Népújság 

A Népújságot kiadó Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa április 16-án 

az online térben tartott ülésén elfogadta az intézet 2020-as zárszámadását a leltári 

beszámolóval, valamint a 2021-es év költségvetését és programtervét. Az intézet teljes 

egészében megvalósította tavalyi programját, bevétele mintegy 370 ezer eurót tett ki. Az előző 

évhez (2019) viszonyítva a tervezettnél lényegesen kevesebb volt a reklámbevétele, ami a 

koronavírusos évnek tulajdonítható. A tanács leírásra javasolta a 2014–2019 közötti 

időszakban felhalmozódott mintegy 19 ezer eurós előfizetési kintlévőséget, hiszen 

behajthatatlan követelésről van szó. 

 

Újraalakult a KKK Tanácsa 
2021. április 21. – Népújság 

Lendva Község polgármestere, Magyar János kezdeményezésére április 15-én újraalakult a 

Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) Tanácsa az újonnan kinevezett tagokkal 

(Kulčar Igor, Kepe Kocon Lili, Šabjan Eva, Matjašec Andrej a község részéről, Pisnjak Atilla 

és Varga István Štefan a magyar közösség részéről, Požonec Robert és Tivadar Éva az érdekelt 

nyilvánosság nevében; az alkalmazottak nem delegáltak tagot). Az elnöki tisztségre Požonec 

Robertet választották, a tanács alelnöke Pisnjak Atilla lett. 
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Csendes Zala-emléknap 
2021. április 21. – Népújság 

Zala Györgyre a születésnapján, április 16-án minden évben koszorúzással emlékezünk. A 

járvány miatt idén mindössze egy csendes koszorúzásra került sor: a nagy lendvai szobrászról 

elnevezett téren, a kultúrotthon előtt a muravidéki magyarság (közösségek és intézetek), 

Lendva Község polgármestere és Magyarország főkonzulja koszorút helyezett el Zala 

mellszobránál. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 21. – Kossuth Rádió 

 

Ma ünneplik a Bölcsődék napját és az Óvoda napot. Az előbbit 2010 óta tartják nálunk, arra 

emlékezve, hogy 1852-ben, április 21-én nyílt meg az első magyarországi bölcsőde Pesten.  

Utóbbi pedig Friedrich Föbel német óvodaalapító, pedagógus emlékét őrzi, aki felismerte, 

hogy milyen nagy szerepe van az iskola előtti nevelésnek is.  Hogy az óvoda ne csak 

gyermekmegőrző legyen, hanem az életkornak megfelelően már fontos ismeretek alapjait is 

átadják, ezzel megalapozva iskolai előmenetelüket, jövőjüket. 

 

A magyar kormány 2016 decemberében indította el az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda 

komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását; az 

óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a 

védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását is magában foglaló Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programot. 5 éve szép, új, jól felszerelt óvodát építenek, ahol kiváló 

képzettségű, barátságos óvónők foglalkoznak a gyerekekkel, hogy ne is legyen kérdés, hogy 

hová írassák be gyermekeiket a magyar szülők Dercenben,  Szatmárnémetiben, Tordán, 

Kopácson, vagy Hetényben. 

 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program hosszú távú befektetés a magyar jövőbe. A 

felvidéki Rimaszombatban is egy régi álom valósult meg, mikor 2018-ban megkezdődött az új 

református óvoda építése. A tervezést és a megvalósítást is segítette Molnár Sándor, a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, rimaszombati lelkész, aki 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéskapott munkája elismeréseként. 
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A magyar tagozatok erősítését kulturális szempontból is kiemelten fontosnak tartják a 

kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem vezetői, ezért Székelyudvarhelyen is terjeszkedik 

az erdélyi magyar felsőoktatásban fontos szerepet betöltő, nagy múltú intézmény. Új, 

informatikai képzést indítanak a székelyföldi városban, melynek alpolgármesterével, Pálfi 

Kingával beszélgetett munkatársunk a már meglévő és új képzésekről, valamint a további 

tervekről. 

 

A magyarországi érettségire készülő kárpátaljai diákok 2021. május 02–26. és június 02–26. 

között járványügyi beutazási korlátozások nélkül, 1 hozzátartozó kíséretében átléphetik a 

határt,  amennyiben  van a vizsgát szervező intézménytől névre szóló vizsgabehívójuk. 

 

A Muzslyán működő közép-bánáti Szórványközpontban segítséget kaphatnak a civil 

szervezetek képviselői a pályázatok megíráshoz. Márpedig pályázni szükséges, mert különben 

nincs egyesületi élet. Szerencsére pályázat is van bőven. Aa szórványközpont vezetőjét, 

Juhász Törköly Krisztinát kérdeztük. 

 

1944-ben felgyújtották, és a közelmúltig úgy nézett ki mint egy csontvár. A 2000-es évektől 

kezd életre kelni Erdély egyik legismertebb műemlék épülete a bonchidai Bánffy-kastély. 

Felújítása új fejezethez érkezett. Ablakozzák a leglátványosabb részét, a neobarokk szárnyat. 

 

Idén emlékeznek Horgos újratelepítésének 250. évfordulójára A jubileumi programok 

részeként a napokban átadták a falu új galériáját. A település nemcsak a népdal egyik 

bölcsője, ahol Bartók gyűjtött, hanem képzőművészeti múltja is jelentős. A galéria 

megnyitóján munkatársunk először két Kárász leszármazottat kérdezett, akik maguk is 

kiállították műveiket. 

 

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést kapta Király Árpád, a Temesvári Egyházmegye marosi főesperese, az arad-ségai 

Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa. Az indoklás szerint az erdélyi magyarság 

megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint 

három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként kapta 

a kitüntetést. 

  

 


