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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Tízezer iskolatáskát juttat a magyar iskolába iratkozó gyerekeknek a Rákóczi 
Szövetség 
2021. április 22. – MTI, Demokrata, Felvidék Ma, bumm.sk, Körkép 

Kárpát-medence-szerte zajlanak az iskolai beiratkozások. Az iskolakötelessé váló 

gyermekeknek ebben az időszakban választanak iskolát a szülők. A külhoni területeken a 

magyar családok iskolaválasztása nemcsak az iskoláról és a tanító néniről szól, hanem a 

gyermek identitásáról, a magyar kultúra és a magyar közösségek fennmaradásáról is. A 

Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva mintegy 10 ezer iskolatáskát juttatott el sok száz 

külhoni magyar iskolába, hogy a tanítók ezzel is köszönthessék a beíratott gyermekeket és 

megköszönhessék a szülők felelős döntését, amiért hitet tettek a magyar nyelv és kultúra 

továbbadása, fennmaradása mellett. 

 

A legfőbb ügyészség folytatja a vizsgálatot az úzvölgyi katonatemetőnél történt 
erőszakos cselekmények ügyében 
2021. április 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A legfőbb ügyészség folytatja a vizsgálatot az úzvölgyi katonatemetőnél 2019. június 6-án 

történt erőszakos cselekmények ügyében – közölte az intézmény az RFI Románia 

megkeresésére, részletekkel azonban nem szolgáltak. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

ügyvédje reméli, a nyomozás gyorsan lezárul, az ügy pedig bíróság elé kerül. Az ügy – mint 

ismeretes – azt követően került a legfőbb ügyészség elé, hogy előbb a moinești-i ügyészség 

tavaly februárban vádemelés nélkül lezárta a nyomozást az ügyben. A döntés élénk 

visszhangot váltott ki, miután az ügyész kizárólag román tanúkat hallgatott meg, és nem vélte 

például gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak a temetőnél skandált „kifele a 

magyarokkal az országból!” jelszót. 

 

Két új román-magyar közúti határátkelő megnyitását hagyta jóvá a kormány 
2021. április 22. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A kormány szerdai ülésén memorandumban hagyta jóvá kétoldalú megállapodás megkötését 

a magyar kormánnyal két új közúti határátkelőhely megnyitásáról, Kisvarjaspuszta (Variasu) 

és Dombegyház, illetve Ottlaka (Graniceri) és Elek között. Mindkét - eddig alkalomszerűen 

megnyitott - határátkelő Arad és Békes megye között teremt újabb állandó közúti 

összeköttetést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter februári bukaresti látogatásán 

állapodott meg Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel újabb határátkelők megnyitásáról. 

A Kisvarjaspuszta-Dombegyház és Ottlaka-Elek határátkelőt már 2017 óta használják 

alkalomszerűen a térség lakói a magyar-román határszakasz nyolc másik megépült 

átkelőjéhez hasonlóan 
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Két keréken Magyarország felé: bicikliutat terveznek a Maros mentén Arad 
megyében 
2021. április 22. – Krónika 

Elkészült az Aradot Nagylakkal összekötő Maros menti kerékpárút egy szakaszának műszaki 

dokumentációja, a kiépítéshez szükséges költségvetési alap előteremtése azonban még várat 

magára. Közben az Arad Megyei Tanács elsők közt szavazta meg idei költségvetését, 

amelynek egy részét – mint azt Péró Tamás Károly tanácsostól megtudtuk – a magyar 

közösség helyi beruházásainak finanszírozására, a kulturális események és a történelmi 

magyar egyházak támogatására szánják. 

 

„Nem tulajdonosai, hanem őrzői vagyunk” – Átadták a felújított ótordai 
templomot 
2021. április 22. – Krónika, transindex.ro 

Összefogással, uniós és magyar állami támogatással, illetve a hívek adományai révén végeztek 

teljes körű felújítási munkálatokat az ótordai református templomon. A 650 éves istenháza 

műszaki átvételére csütörtökön került sor Kató Béla református püspök, Cseke Attila 

fejlesztési miniszter és Hegedüs Csilla államtitkár részvételével. A csütörtöki műszaki 

átadáson jelenlévő Kató Béla református püspök beszédében köszönetet mondott az Uniónak 

és a román kormánynak, de megemlítette, hogy a munkálatok során volt egy olyan pillanat, 

amikor a magyar kormány támogatása nélkül nem lehetett volna továbblépni. „Ezt a házat 

építésekor az Úr dicsőségére szentelték, mi pedig nem tulajdonosai, hanem őrzői vagyunk. 

Felelősséget vállaltunk azért, hogy Isten házát generációkon át megőrizzük” – jelentette ki az 

Erdélyi Református Egyházkerület vezetője.  

 

Pataki Csaba megyei tanácselnök: Szatmárt fejlődési pályára állítottuk, csak 
tartani kell az ütemet  
2021. április 22. – maszol.ro 

Szatmár megye földrajzilag távol esik Bukaresttől, és ez meg is látszott az állami támogatások 

tekintetében, amikor az RMDSZ nem volt kormányon. Ezen csakis úgy lehet változtatni, hogy 

jó ötletekkel kell előállni és ki kell járni a lehetséges megoldásokat – mondta a Maszolnak 

adott interjújában Pataki Csaba. A Szatmár megyei tanács elnökét arról kérdezték, hogyan 

sikerült beindítani a fejlődés motorjait az észak-partiumi megyében.  

 

Koalíciós válság és járványügyi intézkedések szerepelnek az RMDSZ heti 
kormányzati tájékoztatójában  
2021. április 22. – maszol.ro 

Az egészségügyi miniszter személyének cseréje miatt kirobbant koalíciós válság és a 

koronavírus-járvány elleni intézkedések jelentik az RMDSZ szokásos heti videós kormányzati 
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tájékoztatójának csütörtöki témáját. A 10 perc Bukarest 7. adásában Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes a – végül kedd este újabb megállapodás aláírásával 

elsimult – belpolitikai nézetkülönbségek összefoglalójaként megállapította: „több 

egyeztetésre van szükség a koalícióban, és több olyan döntésre, amelynek mindenki a 

részese”.  

 

Antal Árpád a koalíciós tárgyalásokról: nem kérhetik, hogy olyasmit 
támogassunk, ami nem érdekünk  
2021. április 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A kormánykoalíciós szerződést kiegészítő dokumentum által nem változott lényegesen a 

kormánypártok megállapodása – mutatott rá Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi polgármester 

– aki tagja volt az RMDSZ tárgyaló küldöttségének – sajtótájékoztatón elmondta: a 

miniszterek visszahívásának procedúráján túlmenően, az új megállapodás nem tartalmaz 

semmi újat, nem tesz hozzá és nem is vesz el belőle.  

 

Még az idén felszállhat az első gép a gyergyóremetei repülőtérről  
2021. április 22. – maszol.ro 

Várhatóan még ebben az évben elindulhat a forgalom a Hargita megye északi részén található 

Gyergyóremete község határában készülő repülőtéren. A létesítmény kisebb magángépek, de 

40–50 férőhelyes utasszállító repülők leszállására, felszállására is használható lesz. A 

magánberuházás a remetei származású építőipari vállalkozó, Balázs Attila, illetve az általa 

vezetett Bayer Construct cégcsoporthoz köthető. Minderről Barti Tihamér, Hargita Megye 

Tanácsának alelnöke, az RMDSZ gyergyószéki szervezetének elnöke tájékoztatta a maszol.ro-

t. 

 

Erdély több városában indít képzést fiataloknak a Mathias Corvinus Collegium 
2021. április 22. – Krónika 

Erdélyi képzési központokkal bővül a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és 

Középiskolás Programja. A Mathias Corvinus Collegium, mely idén Erdély több városában is 

ingyenes, iskola mellett végezhető képzéseket indít, egyedülálló tehetséggondozást, speciális 

tudást, összetartó közösséget és maradandó élményeket ígér a diákoknak. A Fiatal Tehetség 

Program 2020-ban kezdte meg működését Sepsiszentgyörgyön, a program tevékenységei 

idén szeptembertől a következő erdélyi városokban érhetők el: Arad, Csíkszereda, Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti. A programra jelentkezni 

2021. augusztus 30-ig lehet, a jelentkezés feltétele a szülői ajánlás. 

 

Diákközpontú tanügyi rendszert szorgalmaz a marosvásárhelyi RMDSZ  
2021. április 22. – maszol.ro 

Az iskolák támogatásának arányosságáról, fejlesztésekről, pályázatok módosításának 

javaslatáról és egy új, diákokat segítő ösztöndíj létrehozásáról beszélt három helyi tanácsos, 

Frunda Csenge, Tamási Zsolt és Berecki Sándor csütörtökön az RMDSZ székházában. A 
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marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők jelenlegi mandátumának prioritása, 

hogy a négy év során a tanügyi rendszer diákközpontú rendszerré változzon, és azokban az 

előnyökben részesüljenek a diákok, amelyeket megérdemelnek és a törvény által biztosítva 

vannak – hangzott el a sajtótájékoztatón. 

 

Bulizhatnak-e már tömegek idén nyáron? Erdélyi fesztiválok szervezőit 
kérdeztük a terveikről  
2021. április 22. – maszol.ro 

Minden jel arra mutat, hogy megfelelő átoltottsági arány esetén idén már nem maradnak el a 

népszerű nyári fesztiválok. Gergely Balázst, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezőjét és Rés 

Konrádot, a Vibe fesztiváligazgatóját kérdezték a terveikről. 

 

Nagy Dávid a parlamentben: a szlovák állampolgársági törvény 
alkotmányellenes és diszkriminatív 
2021. április 22. – Ma7.sk 

Az MKP politikusa szerint a szlovák állampolgársági törvény legújabb módosítása továbbra is 

alkotmányellenes, diszkriminatív és kivitelezhetetlen. Szerinte a megoldás a 2010 előtti 

állapot visszaállítása lenne. Nagy Dávid jogász mindezt egy olyan havonta sorra kerülő 

nyilvános parlamenti bizottsági ülésen mondta el, ahol az alkotmányjogi szakbizottság által 

felkért szakértők véleményezik az előterjesztett törvényeket. 

 

Meddig őrizheti meg az előnyét Pellegrini? Bejut a parlamentbe a Szövetség? 
2021. április 22. – Ma7.sk 

A legutóbbi közvélemény-kutatások is azt mutatják, nem történt különösebb átrendeződés a 

szlovákiai politikában. A Hlas-SD senkitől nem zavartatva továbbra is toronymagasan vezet. 

Az OĽaNO támogatottsága mélyrepülésben, de a többi kormánypárt népszerűsége is inkább 

csökkent, mintsem növekedett. Ez alól a Sme rodina lehet a kivétel, akik megtartották a 

szavazótáborukat. A Robert Fico vezette Smer némileg erősödött, és a parlamentbe mérték az 

újonnan alakult közös magyar pártot, a Szövetséget is. Akárhogy is nézzük, a jelenlegi 

kormánykoalíciónak nem lenne meg a többsége ahhoz, hogy újra kormányozzon. 

 

A Máraiban járt Gröhling oktatásügyi miniszter 
2021. április 22. – Ma7.sk 

Munkalátogatást tett Kassán Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter, aki a Márai Sándor 

Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolába is ellátogatott. Az oktatási tárca vezetője 

Filip Mónika államtitkár és Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke társaságában látogatott az 

iskolába. Branislav Gröhling közölte, járja az országot, az iskolák újranyitása idején 

gyakrabban akar találkozni az iskolák vezetőivel és tanáraival. Látogatásával azt kívánta 

jelezni, hogy figyelmet szándékozik fordítani a nemzeti kisebbségek iskoláira, ezért is 

keresték fel az államtitkárral ezt az intézményt. 
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Ajánljuk fel a szolgálatunkat és kezdjük el visszahívni az elszéledt nyájat – kéri 
Balog Zoltán 
2021. április 22. – Felvidék Ma 

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a zsinat 

április 21-i ülésén arra kérte a reformátusokat, hogy vállaljanak önkéntes munkát a 

kórházakban, segítsék a gyászolókat és vegyenek részt a települések közösségi életének 

újraszervezésében. A nyitóáhítatot Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

püspöke tartotta. 

 

Cél az ipolysági gimnáziumok létszámának a stabilitása 
2021. április 22. – Felvidék Ma 

Az ipolysági városháza adott otthont annak a szakmai találkozónak, amelynek a központi 

témája a város területén lévő gimnáziumok létszámának alakulása volt.  Mint az egyeztetésen 

hangsúlyozták, a város vezetésének, a megyei fenntartónak, valamint a város tanintézményei 

igazgatóinak közös célja a gimnáziumok létszámának stabilitása, s ezáltal az Ipoly menti 

település közösségének az erősítése. „Tájékoztató jellegű munkaértekezlet volt Ipolyságon, 

ahol a központi kérdés a középiskolák létszáma stabilitásának a koordinálása volt – 

nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke. 

 

AKO-felmérés: a Szövetség szavazói közül is többen két nemzetiséget jelöltek 
2021. április 22. – Új Szó 

Az AKO közvélemény-kutató ügynökségnek az Új Szó számára készített exkluzív 

adatfelvételéből kiderül, hogy az alakulóban lévő Szövetség nevű párt és az Igor Matovič 

(OĽaNO) vezette politikai formáció szavazói között vannak a legtöbben, akik a népszámlálás 

során a nemzetiségre vonatkozó második kérdésnél vallották magukat magyarnak. 

 

Karlóca és a vajdasági védjegy a Tartományi Képviselőház ülésének fókuszában 
2021. április 22. – Pannon RTV 

Ülésezett a Tartományi Képviselőház. Téma volt Karlóca fejlesztése, a "Legjobb vajdasági 

termék" megjelölés újbóli beiktatása, területrendezési tervek és az Újvidéki Egyetem 

tanácsainak összetétele. A képviselők megszavazták, hogy a vajdasági képviselőház 

terjeszthessen be törvényt Karlóca értékeinek megőrzése és fejlesztése kapcsán. A programot 

köztársasági szinten fogadnák el, a folyamatot ellenőrző testület elnöke a művelődési 

miniszter, alelnöke pedig a tartományi kormány elnöke lenne. Aleksandar Odžić, a Vajdasági 

Front frakcióvezető-helyettes szerint a döntés nem veszi figyelembe a tartomány egészének, 

valamint más történelmi és kulturális szempontból jelentős településeknek az érdekeit. „Úgy 

véljük, hogy ez részleges, és hogy nem lehet ilyen módon ilyen döntéseket hozni, hanem egy 

mindent átölelő keretünk kell, hogy legyen. Elvégre minden, amiért a Vajdasági Front köré 

gyülekező pártok több évtizede kiállnak, és amiről úgy véljük, hogy Vajdaság Autonóm 
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https://ujszo.com/kozelet/ako-felmeres
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/karloca-es-vajdasagi-vedjegy-tartomanyi-kepviselohaz-ulesenek-fokuszaban
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Tartománytól erőszakkal elvett jogok, az hogy önállóan rendelkezzen a tulajdona és bevételei, 

ezzel együtt a fejlődése felett is a jövőben.” 

 

Új óvodák épülnek 
2021. április 22. – Magyar Szó 

Hamarosan megkezdhetik a zajoli (Sajlovo) óvoda építését, az önkormányzat ugyanis kiírta a 

versenypályázatot a munkálatok kivitelezőinek kiválasztására. Az új gyermekintézményt 

Zajolon a Dragomir Bojanić Gidra utcában építik meg egy 3687 négyzetméteres telken. A 

városi költségvetésben 102 millió dinárt irányoztak elő erre a célra. Ezenkívül tavasszal 

megkezdődik a veterniki óvoda építése is, amelyre 59 millió dinárt különítettek el a városi 

büdzséből. A zajoli óvoda épületét kétszintesre tervezik, összesen 1300 négyzetméteres lesz, 

190 gyermek befogadására és nevelésére lesz alkalmas. A projekttervezetből kiderül, hogy az 

oviba padlófűtést vezetnek be, és egy kisebb, legfeljebb 50 kilogramm teherbírású teherliftet 

is beszerelnek az épületbe. 

 

Ismét magyar adományban részesült a kárpátaljai Vöröskereszt 
2021. április 22. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Amint arról szerdán tudósítottunk, Magyarország Torontói Főkonzulátusa 53 darab leszerelt, 

de jó állapotú számítógépet ajánlott fel két kárpátaljai szervezet – a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete és az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja Megyei Szervezete – 

számára. A kárpátaljai Vöröskereszt tíz számítógépet, egy nyomtatót és egy projektort kapott 

az adományból, amely magyar–magyar összefogással valósult meg. 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. 

 

Homoki Gábor festőművész kiállítása Magyarország Ungvári Főkonzulátusán  
2021. április 22. – karpat.in.ua 

Homoki Gábor alkotásaiból rendeztek kiállítást Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A 

művész egyéni tárlatának szűk körű megnyitóján Kuti László, vezető konzul elmondta: nagy 

büszkeség a konzulátus számára, hogy egy több országban is elismert művész munkáit 

mutathatják be. 

 

Munkánk tükre: 5 év alatt 3.490.000 kúnáról a horvátországi magyarok 
támogatása 5.977.000 kúnára emelkedett! 
2021. április 22. – Képes Újság 

Átböngészve az országos Kisebbségi Tanács 2021-es évre szóló, az anyagi források 

elosztásával kapcsolatos döntését, megállapíthatjuk, azontúl, hogy az összmagyarság 

támogatása a tavalyi évhez képest 14,4%-kal emelkedett, négy új magyar szervezet részesült 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4597/vajdasag_ujvidek/241000/%C3%9Aj-%C3%B3vod%C3%A1k-%C3%A9p%C3%BClnek-%C3%B3voda.htm
https://karpataljalap.net/2021/04/22/ismet-magyar-adomanyban-reszesult-karpataljai-voroskereszt
http://life.karpat.in.ua/?p=53630&lang=hu
https://kepesujsag.com/munkank-tukre-5-ev-alatt-3-490-000-kunarol-a-horvatorszagi-magyarok-tamogatasa-5-977-000-kunara-emelkedett/
https://kepesujsag.com/munkank-tukre-5-ev-alatt-3-490-000-kunarol-a-horvatorszagi-magyarok-tamogatasa-5-977-000-kunara-emelkedett/
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támogatásban, köztük a nagy múltú vörösmarti József Attila MKE is. Az objektív kép 

kialakításának érdekében szerkesztőségünk „visszalapozott” 2016-ig, azaz abba az időszakba, 

amikor nem a HMDK soraiból került ki a horvátországi magyarság parlamenti képviselője, és 

ennek eredménye az alábbi táblázat, amelyben szinte hihetetlen különbségeket láthatunk az 

összmagyarságnak odaítélt támogatásokat illetően 2016 és 2021 között. 

 

Felújítják a csúzai református templomot is 
2021. április 22. – Képes Újság 

A magyar kormány támogatásának köszönhetően nemrég megkezdődhetett a csúzai 

református templom felújítása is. A munkálatokkal várhatóan a nyár közepére végeznek. A 

csúzai református templom helyén már a rómaiak korában is épület állt, melynek az alapjaira 

később, a 13-14. század fordulóján egy gótikus stílusú templomot építettek, amit 1301-ben 

említenek először a korabeli források. 1544-ben e magyar falu lakosait is áttérítette Sztárai 

Mihály az új vallásra. A török korból nem maradtak fenn forrásaink, ezért nem lehet tudni 

semmit sem a templomról egészen a 18. század közepéig, amikor is említést tesznek egy, a 

régi katolikus templom romjaiból épített református templomról, amely közel száz évig 

szolgálta a híveket. A templomot az előző épület romjait felhasználva 1806-ban újjáépítették, 

majd 1869-ben kibővítették. Ekkor nyerte el jelenlegi formáját. 

 

„Amikor nehéz idők járnak, akkor nem elbújni kell, hanem dolgozni” 
2021. április 22. – Képes Újság 

Múlt héten tartotta soros ülését a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT), ahol döntöttek az idei 

állami költségvetésben jóváhagyott összeg elosztásáról a nemzeti kisebbségi egyesületek 

programjai között. A nemzeti kisebbségek idén az állami költségvetésből 9,7 százalékkal több 

támogatást kapnak, ami köszönhető a Kisebbségi Tanács, a kisebbségi szervezetek 

munkájának és lelkiismeretes, szakszerű elszámolásának. Erről beszélt Aleksandar Tolnauer, 

a KT elnöke, aki adott interjút a Képes Újságnak. „Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, 

vagyis 2003-ba, amikor a KT megkezdte a működését, ahhoz képest 150 százalékkal növeltük 

a kisebbségi egyesületek részvételét a civil társadalomban, különösen igaz ez a magyar 

kisebbségre. Ebben az önök képviselőjének, Jankovics Róbertnek fölöttébb nagy érdeme van. 

Elsősorban azért, mert ezen a területen nagyon aktív, másodsorban azért, mert nagyon jó az 

együttműködésünk, harmadsorban pedig amiatt, mert ő nem tett semmiféle különbséget a 

források elosztásánál” – hangsúlyozta Tolnauer. 
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https://kepesujsag.com/felujitjak-a-csuzai-reformatus-templomot-is/
https://kepesujsag.com/amikor-nehez-idok-jarnak-akkor-nem-elbujni-kell-hanem-dolgozni/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. április 22. – Kossuth Rádió 

 

Lassan egy hónapja, hogy az alapító pártok bejelentették, megegyeztek az egységes felvidéki 

magyar párt létrehozásában. A Szövetség megalakulásának a folyamatát azonban jelentősen 

lassítja a járvány. Az óvintézkedések miatt egyelőre nem tarthatta meg a közgyűlést a Magyar 

Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás, ahol a tagság is jóváhagyná az elnökségek által 

kimunkált megegyezést. Természetesen az alapító pártoknak meg kell válaszolniuk a 

tagságban felmerülő kérdéseket és el kell oszlatni az aggályokat. Erre talán majd a következő 

hetekben kerülhet sor.  

 

A román kormány szerdai ülésén jóváhagyta két új közúti határátkelőhely megnyitását: 

Kisvarjas és Dombegyház, illetve Ottlaka és Elek között. Mindkét – eddig alkalomszerűen 

megnyitott – határátkelő Arad és Békes megye között teremt újabb állandó közúti 

összeköttetést. Ezeket már 2017 februárja óta használják alkalomszerűen a térség lakói.   

 

A napokban a nyugat-bácskai Bezdánban járt a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége. 

Megtekintették a folyamatban lévő, és már kész építkezéseket az általános iskolában, 

óvodában,  a tűzoltó laktanyában, illetve a művelődési ház státusáról is tárgyaltak. Hajnal 

Jenő, az MNT elnökével és Horvát Alen, a bezdáni Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke az 

önkéntesek közösségalkotó szerepéről beszél a a szórványnak számító Bezdánban és 

környékén.  

 

2010. május 26-án a Magyar Országgyűlés egyik első döntéseként fogadta el az 

állampolgársági törvény módosítását, igen nagy konszenzussal, megteremtve a külhoni 

magyarok számára az egyszerűsített honosítás lehetőségét. Ennek az újrahonosítási 

folyamatnak az elmúlt 10 évét, és a Demokrácia Központ irodahálózat szerepét hivatott 

bemutatni a „Magyarnak lenni jó! – Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  Demokrácia-

központok 10 éve” című kötet, amelyet Csíkszeredában  mutattak be szerda délelőtt.  

 

Rövidesen a marosvásárhelyi óvodások is birtokba vehetik azokat a játszótéri hintákat, 

csúszdákat, amelyeket a magyar állam adományozott, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program keretében. Bár a tervek már korábban  - az előző városvezetés idején  - elkészültek, a 

kivitelezés elmaradt. Most sikerült minden engedélyt beszerezni és következő hónapokban a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-22_18-02-00&enddate=2021-04-22_18-40-00&ch=mr1
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város 14  vegyes tannyelvű óvodájának udvarára szerelik fel az ajándékba kapott játszótereket  

– mondta  mai sajtótájékoztatóján Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi városi tanács oktatási 

szakbizottságának elnöke.  

 

Árpilis 22-e a Föld Napja. Ez alkalomból egész napos programot szervezett a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség. Közös otthonunk címmel a megújult kertben vezetett 

csoportokat indítottak, hogy felfedezzék az átalakított kert csodait. A gyermekek kézműves 

foglalkozásokon, vetélkedőkön es környezettudatos életmóddal kapcsolatos műhelyeken 

vehettek reszt.   

Online nyílt meg csütörtök este a XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás, 

amely a Kárpát-medencei kézművesek ötévente megrendezett legnagyobb seregszemléje. A 

több mint másfél ezer népművészeti alkotást felvonultató országos tárlatnak a Hagyományok 

Háza ad otthont, a kiállítást Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató nyitotta 

meg.   


