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Állampolgársági törvény: Több mint 3300-an vesztették el eddig szlovák útlevelüket 

Az I. Fico-kormány idején, a magyarországi kedvezményes honosításról szóló törvény ellen elfogadott állampolgársági 

törvénymódosítás miatt eddig 3300 ember vesztette el szlovák állampolgárságát. 2015-ben a II. Fico-kormány ugyan lehetővé tette 

bizonyos körülmények mellett az állampolgárság visszaszerzését külön kérvény alapján, maga az elv azonban továbbra is 

egyértelműen szembe megy az alkotmánynak, amely kimondja, hogy senkitől sem vehető el akarata ellenére állampolgársága. A 

visszahonosítási eljárás keretében április 30-ig 1037 személy kérvényét hagyta jóvá a belügyminisztérium, ők azok, akik 

visszakapták állampolgárságukat. A belügyi tárca ma az OĽANO-é, a kampány idején még arról beszéltek, bizonyos megkötésekkel, 

de módosítanák a jelenlegi törvényt. Azt azonban elég egyértelművé tették, hogy a magyar állampolgársággal kapcsolatban 

elsősorban a szavazati jog vet fel kérdéseket…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Elmaradhat a Gombaszögi Tábor, a Tompa Mihály és a Jókai Napok ősszel lehet, ha elül a járvány 

Egyelőre még dolgoznak a szervezők a Gombaszögi Nyári Tábor szervezésén, de várható, hogy idén nem lesz tábor. A tervek szerint 

idén július 13. és 19. között várták volna a résztvevőket. „A tábor szervezésén dolgozunk, de tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel, 

húsvét után döntünk az idei tábor sorsáról, és tájékoztatjuk majd az érdeklődőket is” - mondta a Paraméternek Orosz Örs, a 

Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője. Még rosszabb helyzetben vannak a tavaszi kulturális rendezvények szervezői, az eredeti 

időpontban szinte biztosan elmarad a Tompa Mihály Országos Verseny, a Duna Menti Tavasz, a Jókai Napok és az Ipolyi Arnold 

Népmesemondó Verseny is, a szervezők mindegyiket meg akarják valósítani, és mindegyiket ősszel…” Forrás: Parameter.sk: teljes 

cikk > 

Díjazta a pedagógusokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazta a felvidéki magyar pedagógusokat, az anyanyelvi oktatás támogatóit. 

Az ünnepélyes díjátadásra hagyományosan az április első felében Rozsnyón megtartandó Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos 

Találkozóján került volna sor, de az ünnepélyes átadás későbbi időpontban valósul meg. Idén tizenkét felvidéki magyar pedagógus, 

illetve a felvidéki magyar anyanyelvű oktatást támogató személy kapott elismerést. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat 1995-től 

Czabán Samu Díjként adományozták, 2003-tól változott a kitüntetés megnevezése.  A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetsége 

Díját 2008-ban alapították. Öt kategóriában osztják szét. Ezek a következők: A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért díj; 

Pedagógus életpálya díj; Kiváló módszertani, nevelési, szakmai, tudományos eredményekért díj; A szlovákiai magyar oktatást 

támogató tevékenységért díj; Óvodapedagógusok-, nevelő-, szakszolgálatot ellátó kiváló módszertani, szakmai eredményekért 

díj…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

A távoktatás kulcsfontosságú hátrányai 

A karantén bevezetése óta érthetővé vált, hogy a távoktatás sajátosságai nem mindenki számára megfelelőek. Még azok a 

pedagógusok is számos kellemetlenségbe ütköznek, akik lelkiismeretesen állnak e nehéz feladat elé és mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy a lehető legérthetőbben adják át a tananyagot a gyermekeknek a számítógép képernyőjén keresztül. Első látszatra 

úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben halad, azonban az ilyen formájú oktatás messzemenőleg nem mindenkinek felel meg: 

Technikai felszerelés és gyenge internetkapcsolat; egészségügyi előírások; a házi feladatok mennyisége és elvégzésük határideje; 

az internetes források sokfélesége és rendezetlensége…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Lezárják az asztélyi és a kaszonyi határátkelőket is 

Ukrajna kormányának rendelkezése értelmében 2020. április 7-én, ideiglenesen teljesen lezárják az asztélyi és a kaszonyi 

határátkelőket, áll Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közleményében. Így csupán 3 közúti határátkelő működik majd: az 

ungvári, a csapi és a nevetlenfalui. Ezeknél csak a személygépkocsik és teherjárművek forgalmát engedélyezik…” Forrás: Kiszo.net:  

teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/05/allampolgarsagi-torveny-tobb-mint-3300-an-vesztettek-el-eddig-szlovak-utleveluket/
https://parameter.sk/elmaradhat-gombaszogi-tabor-tompa-mihaly-es-jokai-napok-osszel-lehet-ha-elul-jarvany
https://parameter.sk/elmaradhat-gombaszogi-tabor-tompa-mihaly-es-jokai-napok-osszel-lehet-ha-elul-jarvany
https://felvidek.ma/2020/04/a-jo-tanito-az-iskola-ekessege/
http://life.karpat.in.ua/?p=10146&lang=hu
https://kiszo.net/2020/04/05/lezarjak-az-asztelyi-es-a-kaszonyi-hataratkeloket-is/
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A mezőgazdasági felszerelések kereskedelmének korlátozása az élelmiszerellátást is veszélyeztetheti 

Miközben Ukrajna lakosságának mindennapjait alapjaiban forgatta fel a koronavírus, vannak, kik kénytelenek továbbra is a 

mindennapok szabályai szerint élni. Ezek sorába tartoznak a földművesek. Számukra nincs megállás, mert ha holnap Ukrajna 

kenyeret akar a polgárok asztalára, akkor a földet minden körülmények között meg kell művelni és az állatállományt el kell látni. 

Pontosabban mindezt csak kellene, mert az elmúlt 2-3 nap ugocsai tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a „vírusháború” frontján hozott 

kormányzati intézkedések némelyike korántsem volt átgondolt…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Távoktatási körkép  

Harmadik hete tart a karantén időszak országszerte. Az oktatási folyamat legalsó lépcsőjétől a legmagasabbig távoktatás keretében 

próbálják elérni a pedagógusok, hogy ezekben a hetekben ne maradjanak le a tananyaggal a diákok. A hagyományos oktatási formák 

most érvényüket vesztették, a helyzetet minden intézmény és tanár igyekszik a lehető leghatékonyabb és legcélravezetőbb formában 

megoldani. Távoktatási körképsorozatunkban pedagógusok, igazgatók számolnak be arról, intézményükben hogyan és milyen 

eredményességgel tudják tartani egymással a kapcsolatot az oktatási folyamat fő résztvevői, vagyis a tanárok és a diákok, illetve 

hogyan segítenek és segíthetnek ennek optimalizálásában a szülők. […]Az online tanulás hosszú távon nem helyettesítheti az „élő 

tanulást, a tanítás néha még az estébe is átcsúszik…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A KMPSZ állásfoglalása az iskolák alapszabályának nevének és pecsétjének megváltoztatásával kapcsolatban  

2020. március 18-án életbe lépett az Ukrán Legfelsőbb Tanács által 2020. január 16-án elfogadott 463–IX. sz. A teljes középfokú 

oktatásról szóló törvény, miután aláírta az államelnök és hivatalosan közzétették a Holosz Ukraini központi lapban. A kárpátaljai 

iskolák igazgatóinak egy része azonnal levelet kapott, hogy hozza összhangba az iskola alapszabályát, pecsétjét a törvénnyel. 

Többek között olyan iskolák is kaptak ilyen levelet, melyek pecsétjében szerepelt a „magyar tannyelvű iskola” kifejezés. A törvény 

5. cikkelye szerint az oktatási folyamat nyelve az államnyelv, az iskolák keretein belül működhetnek olyan osztályok, ahol az oktatás 

részben a nemzetiségek nyelvén történik. Az ukrán, mint államnyelv funkcionálásáról rendelkező 2074–VIII. számú, 2019. április 

25-én elfogadott törvény értelmében az államnyelv használata a magánéleti érintkezésen és az egyházi szertartásokon kívül kötelező 

a társadalmi élet minden területén…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Villáminterjúk: Színház, ha bezár 

A koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló rendelkezések nem kímélték a színházakat sem. A Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színház életében is változást jelentettek a március 12-től életbe lépett korlátozások. Szünetelnek az előadások, elmaradnak 

a próbák, bizonytalan a jövő tervezése. A közönségnek hiányzik a színház, a színháznak pedig a közönség. Jól jönnek most a 

korszerű eszközök ebben a soha nem látott, ismeretlen helyzetben. Az előadások felvételről történő közvetítését, mint lehetséges 

megoldást, a beregszászi színház is felhasználja, él ennek lehetőségével. A nézők már több darabot is megtekinthettek az elmúlt 

napok során. A Youtube- vagy Facebook-oldalon megjelenő előadáshoz írhatnak véleményt, kifejezhetik érzéseiket…” Forrás: 

Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Gui Demeter képzőművész munkái Ráton  

Az ungvári járási Ráton tavaly júniusban magyarországi és kárpátaljai civil összefogással, valamint magyar kormánytámogatással 

kápolnát építettek a Szent Mihály Gyermekotthon területén. Az avatásra a Vereckei-hágótól Budapestig tartó Egy vérből valók 

vagyunk mottójú jótékonysági futás részeként került sor. Az ünnepségen jelen volt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Gui Angéla karitatív futónagykövet, Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök, 

a római katolikus egyház képviselői, anyaországi diplomaták, számos magas rangú kárpátaljai megyei és járási vezető, illetve a 

település és a gyermekotthon lakói. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy kinek a keze munkáját dicsérik a kápolna képei. Nos, az 

alkotó nem más, mint Gui Demeter, aki az erdélyi Nagykárolyban született 1949-ben. Tanulmányait szülővárosában és Kolozsváron, 

a képzőművészeti szakiskolában végezte…” Forrás: Karpataljlap.net:  teljes cikk > 

 

Tíz évre titkosítanák a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújításának részleteit 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetet, amely alapján számos jogszabály módosítását 

tervezi a kormány a veszélyhelyzetben. Ezzel egy időben beadásra került egy másik javaslat is, amely a Budapest–Belgrád-

vasútvonal felújításával kapcsolatos, írja az index.hu. A vonalat kínai segítséggel újítja fel az állam, a beruházás összértéke 2,078 

https://kiszo.net/2020/04/02/a-virus-masik-arca%e2%94%82kiszo-riport/
http://economic.karpat.in.ua/?p=2963&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/03/tavoktatasi-korkep
https://karpataljalap.net/2020/04/04/az-online-tanulas-hosszu-tavon-nem-helyettesitheti-az-elo-tanulast
https://karpataljalap.net/2020/04/06/kmpsz-allasfoglalasa-az-iskolak-alapszabalyanak-nevenek-es-pecsetjenek-megvaltoztatasaval
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/szinhaz-ha-bezar/
https://karpataljalap.net/2020/04/05/gui-demeter-kepzomuvesz-munkai-raton
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milliárd dollár – közel 590 milliárd forint –, amit a magyar állam és a kínai Eximbank közösen finanszíroz. […] A Belgrád-Budapest 

gyorsvasút építői a kijárat áttörésével elkészültek a Fruška gora területén épülő Čortanovci-alagút egyik vonalával. Nagy pillanatnak 

nevezte ezt Zorana Mihajlović építésügyi miniszter, mondván, hogy az alagút áttörése minden építkezés esetében fontos…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

MNT: Egyre több vajdasági magyar pedagógus kapcsolódik be a televíziós távoktatásba 

A Magyar Nemzeti Tanács mindenkor fontosnak tartja, hogy a magyar anyanyelvű diákok is ugyanolyan feltételek mellett 

tanuljanak, mint a többség nyelvén tanulók, hangsúlyozta Jerasz Anikó, az MNT VB elnöke és De Negri Ibolya, az MNT VB tagja. 

Vajdaságban körülbelül 11 000 általános iskolás és 5000 középiskolás tanul magyar nyelven. Ezek az oktatási műsorok vajdasági 

magyar diákoknak szólnak. Nem várható el, hogy Vajdaság összes diákjának napra pontosan megfeleljen ugyanaz a tananyag, hiszen 

minden osztályközösségnek sajátosságai vannak, számos tényező által, így a tanulás üteme is más, változó a diákok száma osztályon 

belül, a szociokulturális háttér, iskolai felszereltség, tankönyvhasználat, hiszen 4-5 tankönyvkiadótól, azok tankönyveiből tanulnak. 

Ennek ellenére sikerült olyan előadásokat készíteni, amelyek mindenkinek hasznosak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

A Lajkó Félix & Vołosi lemezt az elmúlt fél évtized legkiemelkedőbb világzenei kiadványai közé sorolták 

Egyetlen magyar kiadású albumként, az elmúlt öt év legjobb ötven világzenei kiadványa közé került Lajkó Félix vajdasági magyar 

hegedűvirtuóz és a Vołosi lengyel formáció közös lemeze a Songlines listáján, amelyen az előkelő tizennegyedik helyre sorolták a 

Fonó Budai Zeneház gondozásában, tavaly májusban megjelent albumot. A londoni székhelyű Songlines-t a legelismertebb 

világzenei szaklapok közt tartják számon. A Lajkó Félix & Vołosi lemez már számos díjban részesült és az idei Fonogram-díjra is 

jelölt, az év magyarországi világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele kategóriában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: A Hang klasszikus zenei társulat várja a művészet iránt elkötelezettek jelentkezését 

Nemrégiben alakult meg a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület klasszikus zenei szakosztálya, a Hang. Tagjai között 

azok a fiatal szabadkai zenészek, zenepedagógusok vannak, akik részt vettek az egyesület Muzsikáló udvar programján. A Hang 

klasszikus zenei társulat tagjai előadásaikban igyekeznek közel hozni a zenét a költészethez. A társulatról és a tervekről a Hang 

vezetőjével, Németh Györggyel beszélgettünk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Magyar kultúra online a CH ajánlásával 

A bécsi magyar intézet rendszeres online kulturális programajánlóval igyekszik szebbé tenni az otthon töltött napokat. Nagy 

Georgina a Collegium Hungaricum kulturális managere elmondta, hogy az intézet honlapján és a Collegium Hungaricum 

hírlevelében is neves magyar kulturális intézetek, koncertházak, múzeumok és a bécsi magyarok előtt is már bemutatkozott 

művészek, zenészek online tartalmaira, előadásaira, virtuális tárlatvezetéseire hívják fel majd a figyelmet…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Tovább zajlik a munka a népfőiskolán 

A koronavírus-járvány miatt a Burgenlandi Magyarok Népfőiskoláján is átszervezték a munkát. A nyelvtanfolyamok anyagát online 

és postán juttatják el a résztvevőkhöz, tanácsadást telefonon és online is biztosítanak. A siófoki nyári nyelvtábort egyelőre nem 

mondták le, ezt a további korlátozásoktól és a vírushelyzettől teszik függővé…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Virtuális látogatás az Esterházyaknál 

A történelmi helyszíneket és kiállításokat azonban otthonról is fel lehet fedezni, a virtuális látnivalók palettája folyamatosan bővül. 

„Szeretnénk, ha a helyzet nem fosztaná meg az embereket a kulturális élményektől, ezért elérhetővé tettünk weboldalunkon egy 

digitális kiállítást. A virtuális túra betekintést ad a Fraknói vár és kismartoni Esterházy kastély gyöngyszemeibe“, mondta el 

Döbrösi-Kovacsics Katalin, magyar nyelvű munkatárs…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

https://szabadmagyarszo.com/2020/04/01/tiz-evre-titkositanak-a-budapest-belgrad-vasutvonal-felujitasanak-reszleteit/
https://www.magyarszo.rs/hu/4265/kozelet/218044/%C3%81tt%C3%B6rt%C3%A9k-a-%C4%8Cortanovci-alag%C3%BAt-egyik-vonal%C3%A1t.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4264/kozelet_oktatas/217984/B%C5%91v%C3%BClnek-a-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1soknak-sz%C3%B3l%C3%B3-%C3%B3r%C3%A1k.htm
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/az-iskol%C3%A1soknak-sz%C3%B3l%C3%B3-online-tananyagok-imm%C3%A1r-magyar-felirattal-is-k%C3%B6vethet%C5%91ek!_1109697.html
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/az-iskol%C3%A1soknak-sz%C3%B3l%C3%B3-online-tananyagok-imm%C3%A1r-magyar-felirattal-is-k%C3%B6vethet%C5%91ek!_1109697.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4264/kultura_zene/217985/%E2%80%9EMost-otthon-szinte-egyfolyt%C3%A1ban-zen%C3%A9lek%E2%80%9D.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4264/kultura_zene/217986/Versek-komolyzen%C3%A9vel.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042427/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042393/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042354/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Klaus Johannis ismét arra kérte a külföldön élő románokat, hogy ne jöjjenek haza húsvétra 

„Közeledik a húsvét, a kereszténység legfontosabb ünnepe, amelyet az emberek családjuk, szeretteik körében szoktak tölteni. Idén 

azonban a feltámadás ünnepe mély válsághelyzetben, világjárvány közepén találja az egész emberiséget” – mondta Johannis a 

Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában. Ebben a helyzetben a külföldön élő romániaiak hazalátogatása „rendkívül 

veszélyes lehet” az itthon élők számára – figyelmeztetett…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Akár a szabad ég alatt is megtartható a polgári esküvő 

Kihirdette pénteken Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében az eddig erre kijelölt helyiségeken – házasságkötő 

termeken – kívül is meg lehet tartani a polgári esketést. Az 1996/119-es törvényt módosító jogszabály szerint a jövendőbeli 

házastársak igénylésére és a polgármester jóváhagyásával a polgári házasságkötés megtartható kertekben, parkokban, 

múzeumokban és más szabadtéri helyszíneken is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Bevezetik az egészségügyi és szexuális nevelést a romániai iskolákba 

Kihirdette Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amely egészségügyi neveléssel, többek között szexuális felvilágosítással 

kapcsolatos programok szervezésére kötelezi az iskolákat. A gyermekvédelemről szóló 2004/272-es törvényt módosító jogszabály 

értelmében a helyi közigazgatási hatóságoknak és a tanintézeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy félévente legalább egy 

alkalommal kerüljön sor az iskolákban egészségüggyel kapcsolatos és szexuális felvilágosításra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar nyelvű tételeken is gyakorolhatnak a végzősök 

A rocnee.eu honlapra feltöltött 110 gyakorlótesztből több mint száz most már magyar nyelven is elérhető ezen a linken – jelentette 

be szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság. 

Mint írták: az államtitkári kabinet felhívására, amelyet a főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyettesek és tanfelügyelők juttattak el a 

pedagógusokhoz, rekordidő alatt több mint száz vállalkozó szellemű tanár jelentkezett, akiknek áldozatos fordítói munkája révén a 

110 tételből már több mint 100 elérhető magyar nyelven is, ennek tartalma folyamatosan bővül. A gyakorlótesztek a nyolcadikos 

és tizenkettedikes tanulók számára készültek, a vizsgákra való felkészülést segítik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Milyen pedagógusokra, tanárokra lenne a legnagyobb kereslet Maros megyében? 

A tanfelügyelőség honlapjára felkerült listából kiderül, hogy idén a tornatanárok és a román tagozatos óvodapedagógusok lennének 

a legkeresettebbek Maros megyében. A 149 állásból 24 hely van a testnevelő tanároknak meghirdetve. A tornatanárok mellett a 

legkeresettebbek a román tagozatos óvodapedagógusok és az elemi oktatásra szakosodott romántanárok. Sokan jönnek vizsgázni a 

tornatanári állásokra minden évben, de nem mennek át, mert sokan látogatás nélküli szakon végzik el a főiskolát, így nehezebben 

megy nekik a vizsga – mondta a főtanfelügyelő helyettes. A rendes tanári állás elnyeréséhez a vizsgázónak legalább hetes 

osztályzatot kell kapnia, a helyettes tanári állás megszerzéséhez legalább ötöst kell elérnie a jelentkezőnek…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

EMIShake néven újraindult a főgimnázium diákújságja 

A kényszervakáció sem jelenthet akadályt az újonnan elindított diákújság szerkesztőinek a nagyváradi Mihai Eminescu 

Főgimnáziumban. Az EMIShake címet viselő magyar nyelvű diákújság első lapszáma március elején jelent meg. Bár az első számot 

online szerették volna megjelentetni, végül mindegyik osztály kapott egy nyomtatott példányt. A második kiadvány már online 

tekinthető meg az iskola diáktanácsának (MEDIT) Facebook-oldalán. „Már az első lap kiadása után kitűztük a következő leadási 

határidőket, beleértve a kiadás időpontját is…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Elekes Emma színművészre emlékezik az Erdély TV 

Elekes Emma, egy éve elhunyt színművészre emlékezik az Erdély TV az Isten Önnel…, Polcz Alaine Nem trappolok tovább című 

műve alapján készült pódiumest műsorra tűzésével. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata 2011-ben mutatta be 

az előadást, melyet Szugyiczky István színművész, a Harag György Társulat Örökös Tagja, több sikeres pódiumest (Ady, Dsida, 

Márai, Radnóti, Kaffka Margit, Reményik) szerkesztő-rendezője állított színpadra. Elekes Emma személyében, aki Poór Lili- és 

életműdíjas színművész, a Harag György Társulat Örökös Tagja, olyan színésznőt kért fel erre a feladatra, akit a diktatúra utolsó 

évében, 57 esztendős korában, művészi karrierje teljében kényszernyugdíjaztak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124657-klaus-johannis-ismet-arra-kerte-a-kulfoldon-el-romanokat-hogy-ne-jojjenek-haza-husvetra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124698-orban-a-kulfoldon-el-romanokhoz-ha-hazajonnek-karantenban-toltik-a-husvetot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124654-akar-a-szabad-eg-alatt-is-megtarthato-a-polgari-eskuv
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124650-bevezetik-az-egeszsegugyi-es-szexualis-nevelest-a-romaniai-iskolakba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124628-magyar-nyelv-teteleken-is-gyakorolhatnak-a-vegz-sok
https://szekelyhon.ro/aktualis/milyen-pedagogusokra-tanarokra-lenne-a-legnagyobb-kereslet
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/emishake-neven-ujraindult-a-fogimnazium-diakujsagja-2745786/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/124769-elekes-emma-szinm-veszre-emlekezik-az-erdely-tv


Egy év után újra szól a marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonája  

Szinte egy évnyi helyreállítás után vasárnap este avatta fel Molnár Tünde orgonaművész a marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonáját. 

A koncertet a Marosvásárhelyi Rádió élőben közvetítette, a felvétel visszahallgatható. A Kultúrpalota Európa-szerte egyedinek 

számító, 1913-ban épített Rieger-orgonájának a restaurálását tavaly nyáron kezdték el. A hárommanuálos, elektropneumatikus 

orgona különlegessége, hogy a 63 sípsor mind a 4463 sípja eredeti, a hangszer szinte folyamatosan működött az átadása óta…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://szekelyhon.ro/aktualis/felavatjak-vasarnap-este-a-kulturpalota-felujitott-orgonajat

