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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: egymilliárd forintot szán a kormány a külhoni gyermekek éve programra 
2019. február 14. – MTI, Origo, 888.hu, Magyar Nemzet, ATV, PestiSrácok, Lokál, 

OrientPress 

Egymilliárd forintot szán a kormány a külhoni gyermekek éve programra - közölte Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1 aktuális csatornán szerdán. A politikus azt 

mondta, hogy a források 80 százalékát pályázatok keretében osztják szét, a fennmaradó 

összegből gyerekeknek szóló rendezvényeket, táborokat, vetélkedőket szerveznek. A 

nemzetpolitikai államtitkár ismertette, hogy márciusban írják ki az első pályázatot 600 millió 

forintnyi keretösszeggel, ezzel olyan mikro- és kisvállalkozásoknak szeretnének segíteni, akik 

fiatal szülőket támogatnak, gyermekelhelyezéssel foglalkoznak, illetve gyermekprogramok, 

családi események lebonyolítását vállalják. Majd később, 200 millió forinttal családokat 

támogató civil és egyházi szervezeteknek hirdetünk pályázatot - fűzte hozzá Potápi, aki 

kiemelte, hogy a kormány terve az, hogy a családtámogatási rendszert a külhoni magyar 

szervezetek programjába is beillesszék. 

 

Jól startolt a székelyföldi gazdaságfejlesztési program 
2019. február 14. – Krónika 

Minden várakozást felülmúlva, összesen 73 pályázatot nyújtottak be mezőgazdasági és 

élelmiszeripari nagyberuházásra a magyar kormány által finanszírozott székelyföldi 

gazdaságfejlesztési program pályázati kiírásában, amelynek határideje január 25-én járt le. 

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója a Krónikának elmondta, rövidesen 

elkezdődik a pályázatok szakértői elemzése, és minden pályázónál helyszíni ellenőrzést 

tartanak, hogy meggyőződjenek, megfelel-e a valóságnak a benyújtott pályázat. A pályáztatás 

előtt részletes tanulmány született Székelyföld különböző régióinak mezőgazdasági és 

élelmiszeripari szükségleteiről. 

 

Néptáncművészeti, táncoktatói alapképzést indít a Sapientia–EMTE 
Kolozsváron 
2019. február 13. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Táncművészeti, táncoktatói egyetemi alapképzést indít a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári kara a Magyar Táncművészeti Egyetemmel és a 

budapesti Hagyományok Házával együttműködve – jelentették be az intézményvezetők egy 

szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón. Tonk Márton, a Sapientia kolozsvári karának dékánja 

elmondta: a néptáncoktatásra összpontosító szak akkreditációs iratcsomóját összeállították, 

az ideiglenes engedély beszerzése folyamatban van. A hároméves alapképzés első évfolyama 

az őszi tanévkezdéssel indul 10 tandíjmentes és 6 költségtérítéses hellyel. A dékán 
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http://www.origo.hu/itthon/20190213-egymilliard-forintot-szan-a-kormany-a-kulhoni-gyermekek-eve-programra.html
http://www.origo.hu/itthon/20190213-egymilliard-forintot-szan-a-kormany-a-kulhoni-gyermekek-eve-programra.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/neptancmuveszeti-tancoktatoi-alapkepzest-indit-a-sapientianemte-kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/neptancmuveszeti-tancoktatoi-alapkepzest-indit-a-sapientianemte-kolozsvaron
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ugyanakkor arról is beszámolt, hogy ősztől egy olyan képzést is beindítanak, amely az erdélyi 

magyar hivatásos néptáncegyüttesek táncosai számára teszi lehetővé, hogy a Magyar 

Táncművészeti Egyetem diplomáját megszerezzék. 

 

Felmérés: Klaus Johannis államfő a legnépszerűbb politikus, a kormányfőben 
mindössze a lakosság 9,5%-a bízik 
2019. február 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis államfő bizonyult egy friss felmérés szerint a legnépszerűbb politikusnak 

Romániában, több mint 15 százalékponttal megelőzve azokat a kihívókat, akikkel meg kell 

mérkőznie az idei elnökválasztáson. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet erre vonatkozó 

adatsorát szerdán ismertette az Agerpres hírügynökség. A január utolsó és február első napjai 

között végzett felmérés résztvevőinek 39,5 százaléka mondta azt, hogy bízik a jobboldali 

elnökben. Csaknem 5 százalékponttal többen vannak, mint a cég által tavaly novemberben 

végzett kutatás idején. 

 

Költségvetés: nem osztja az RMDSZ optimizmusát Szatmárnémeti 
polgármestere  
2019. február 13. – maszol.ro 

A parlamentben jelenleg tárgyalt költségvetésitörvény-tervezet sokkal jobb ugyan a 

pénzügyminisztérium által korábban közzétett változatnál, de még mindig nem biztosítja az 

önkormányzatokra hárított pluszkiadások fedezését – véli Kereskényi Gábor, Szatmármémeti 

RMDSZ-es polgármestere. Erdei-Dolóczki István képviselő szerint az elöljárónak nincs oka 

aggodalomra.  

 

Nem iktathatjuk ki magunkat a hazai intézményrendszerből – RMDSZ-
kongresszus előtti beszélgetés Markó Bélával  
2019. február 13. – maszol.ro 

Veszélyeket is hordoz az erdélyi magyar közgondolkodás, amelyben a magyarországi 

támogatásokra nem többletként, hanem egyetlen közösségi fejlesztési forrásként tekintünk, 

lemondva arról, ami kijár nekünk a hazai költségvetésből – véli az RMDSZ egykori elnöke. A 

szövetség kongresszusa előtt főként a magyar érdekvédelem belpolitikai mozgásteréről 

beszélgettek Markó Bélával Marosvásárhelyen. Azt is elmondta, miért hagyott ki Klaus 

Johannis államelnök egy hatalmas esélyt azzal, hogy német mivoltát véka alá rejtve jó román 

politikusként próbált már a kezdetektől választói elismerést szerezni.  

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett a Dinamo ellen  
2019. február 13. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hivatalos levélben fordult a Román Labdarúgó Szövetség 

(FRF) és a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) vezetőihez, valamint a Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetséghez (FIFA) és az Európai Labdarúgó Szövetségek (UEFA) vezetőihez a február 9-i 

Sepsi OSK—Dinamo Bukarest labdarúgó mérkőzés alatt zajló magyarellenes incidens miatt. 
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https://kronika.ro/belfold/felmeres-klaus-johannis-allamfo-a-legnepszerubb-politikus-a-kormanyfoben-mindossze-a-lakossag-95-a-bizik
https://kronika.ro/belfold/felmeres-klaus-johannis-allamfo-a-legnepszerubb-politikus-a-kormanyfoben-mindossze-a-lakossag-95-a-bizik
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108125-koltsegvetes-nem-osztja-az-rmdsz-optimizmusat-szatmarnemeti-polgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108125-koltsegvetes-nem-osztja-az-rmdsz-optimizmusat-szatmarnemeti-polgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108122-nem-iktathatjuk-ki-magunkat-a-hazai-intezmenyrendszerb-l-rmdsz-kongresszus-el-tti-beszelgetes-marko-belaval
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108122-nem-iktathatjuk-ki-magunkat-a-hazai-intezmenyrendszerb-l-rmdsz-kongresszus-el-tti-beszelgetes-marko-belaval
http://itthon.transindex.ro/?hir=54428&A_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_panaszt_intezett_a_Dinamo_ellen


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 14. 
3 

Emellett a jogvédelmi szolgálat az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz is panaszt 

intézett az eset kapcsán. Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője az eset 

kapcsán kihangsúlyozta, a bukaresti futballcsapat már számos alkalommal elvetette a sulykot 

a magyarellenes megnyilvánulásaival, ezért a jogvédelmi szolgálat ezúttal a két legnagyobb 

nemzetközi futball szövetséghez (FIFA, UEFA) fordult az ügyben.  

 

Jó üzletté válhat Erdélyben a mangalicatenyésztés 
2019. február 14. – Krónika 

Évek óta téma az erdélyi mangalicatenyésztés újraélesztése. Van hova visszanyúlni, hiszen az 

1900-as évek elején nagyon sok portán tenyésztették a göndör szőrű disznót. Sinka Arnold 

udvarhelyszéki falugazdász, a mangalicatenyésztő egyesület alelnöke szerint elsősorban 

megfelelő marketing kérdése a világszerte egyre keresettebb disznófajta tenyésztésének a 

székelyföldi újjáélesztése. 

 

Zarándoklat a pápához 
2019. február 14. – Figyelő – Csinta Samu 

Várják és „fúrják” Ferenc pápa idei romániai látogatását. Miközben sokakban kérdéseket 

ébreszt a katolikus egyházfő útja, a Csíksomlyó környéki szálláshelyek már az utolsó darabig 

elkeltek. A szervezők a hívek magánemberi vendéglátói szeretetének a felébresztésében látják 

az egyetlen megoldást. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. február 14-i számában olvasható.) 

 

Átadták a felújított tornagörgői óvodát 
2019. február 13. – Ma7.sk 

Átadták a felvidéki óvodafejlesztési program keretében megújult óvodát Tornagörgőn. Tankó 

László polgármester úgy fogalmazott, az anyaország mentőövet dobott nekünk, s üzeni, a 

gyermek a legnagyobb áldás a közösség számára. Bár a felújítást követően az oktatás már 

szeptemberben elindult az intézményben, azt hivatalosan csak most adták át. Az ünnepség 

keretében Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, Haraszti Attila, Magyarország 

kassai főkonzulja, Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alap komáromi irodájának vezetője és 

Tankó László, Tornagörgő polgármestere vágta át az óvoda kapuján a szalagot. A rendezvény 

résztvevői végigjárták a felújított termeket, valamint az új fűtési rendszert is 

megcsodálhatták. 

 

Menyhárt József: a legnagyobb ellenfelünk a közöny 
2019. február 13. – Ma7.sk 

A legnagyobb ellenfelünk a közöny és a kishitűség – mondta Menyhárt József 

köztársaságielnök-jelölt, a Magyar Közösség Pártja elnöke, aki kampánykörútja során február 

12-én Tornagörgőre és Rozsnyóra látogatott. Mindkét helyszínen nagy érdeklődés övezte a 

lakossági fórumot, amelyen Menyhárt József beszélgetőpartnere Simon Csaba, az MKP 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-jozsef-a-legnagyobb-ellenfelunk-a-kozony


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 14. 
4 

Rozsnyói járási elnöke volt. Rozsnyón Bertók István zongoraművész játékát is élvezhette a 

közönség. Menyhárt József rámutatott, az idei évben minimálisan két választás vár a felvidéki 

magyarságra, március 16-án az elnökválasztás, május 25-én európai parlamenti választások, 

majd következik a felkészülés a parlamenti választásokra. Ezen a nyáron a felvidéki 

magyarságnak egyenesen ki kell mondania, sőt, tettekre kell váltania azt, amit magyar 

egységként fogalmazunk meg, hogy 2020-ban ott legyünk és erőben legyünk a szlovák 

törvényhozásban. 

 

Grendel Gábor távozik a NOVA mozgalom éléről 
2019. február 13. – Ma7.sk, Új Szó 

Grendel Gábor a NOVA politikai mozgalom vezetője a közösségi hálón jelentette be, hogy 

lemond elnöki tisztségéről. A döntés okaként a mozgalomban egymásnak szegülő eltérő 

véleményeket és stratégiai lépéseket nevezte meg. Mint írta: „A vezetőség döntő többségének 

a mozgalom stratégiájáról eltérő elképzelése van, amit én tiszteletben tartok. Az elnök 

pozíciójából viszont nem vállalhatom a felelősséget ezekért a döntésekért.” 

 

Sólymos: Dél-Szlovákia támogatásával az évekig elhanyagolt segítséget 
szeretnénk pótolni 
2019. február 13. – bumm.sk, Új Szó 

Sólymos László miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi miniszter ma részt vett Feleden a 

kormány rimaszombati járásbeli kihelyezett ülésén. A tanácskozáson a kabinet úgy döntött, 

hogy idén további egy millió eurót különítenek el ennek a régiónak a fejlesztésére. Sólymos 

László miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi miniszter ma részt vett Feleden a 

kormány rimaszombati járásbeli kihelyezett ülésén. A tanácskozáson a kabinet úgy döntött, 

hogy idén további egymillió eurót különítenek el ennek a régiónak a fejlesztésére. „Úgy 

érzem, a legkevésbé fejlett járásokkal szemben nagy az adósságunk. A környezetvédelmi tárca 

arra törekszik, hogy a megvalósuló környezetvédelmi projektek valódi segítséget jelentsenek 

az embereknek. Például a vízvezeték- és csatornahálózat építése vagy a középületek 

hőszigetelése révén” - jelentette ki Sólymos László. 

 

Felvidéki magyar lista az EP-választáson 
2019. február 14. – Figyelő 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) Országos Tanácsa múlt hét végi ülésén döntött a 

jelöltjeiről, akiket a május végi európai parlamenti választáson indít. Szlovákia tizennégy 

képviselőt küldhet az EP-be, és az ország uniós tagsága (2004) óta a magyar érdekeket 

képviselő néppárti szervezetnek mindig volt képviselője a testületben.  

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. február 14-i számában olvasható.) 
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Pásztor István: megmarad az óbecsei iskola 
2019. február 14. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A VMSZ elnöke azt üzente az óbecseieknek, hogy megnyugodhatnak, megmarad az iskola, az 

elmúlt napokban folytatott háttértárgyalások ugyanis sikeresnek bizonyulnak. Nem zárják be 

az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolát – nyilatkozta Pásztor István a Vajdasági RTV-nek. 

A gondot korábban az a kormányrendelet okozta, mely szerint általános iskola akkor lehet 

önálló intézmény, ha legalább 480 tanulóval rendelkezik. A Petőfi Sándor Általános Iskolába 

hivatalosan azonban csak 253 diák jár. A helyiek aláírásgyűjtésbe kezdtek az iskola 

védelmében, egy hét alatt több mint 6 ezren támogatták a petíciót. Pásztor István szerint az, 

hogy összefogtak a polgárok, csak alátámasztja a Vajdasági Magyar Szövetség álláspontját, a 

párt ugyanis azt képviseli, amit az óbecsei magyar emberek is fontosnak tartanak. 

 

Zenta: Könyvcsomagokat kaptak az óvodások 
2019. február 13. – Vajdaság MA 

A Rákóczi Szövetség jóvoltából 122 végzős óvodás kap ajándékkönyveket a községben. Az 

adományozási program keretében ma a zentai Hófehérke óvoda Margaréta épületében adták 

át a könyvcsomagot a harmincegy végzős óvodásnak. Ezen a héten pedig a további 

óvodaépületekben is kiosztják a csomagokat, összesen 122 végzős kisgyermeknek juttatják el 

az ajándékot a községben. 

 
Jubilált a Magvető! 
2019. február 14. – Magyar Szó 

Kedden került ki nyomdából a Magyar Szó mezőgazdasági mellékletének, a Magvetőnek a 

600. száma. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy immár tizenkét éve folyamatosan megjelenik – 

2007. szeptember elejétől – minden kedden. Szerkesztőségünk tagjai tegnap a temerini Hofi 

Cuki cukrászdában készült finom tortával ünnepelték meg a Magvető jubileumát.  

 

Ismét bajor–magyar segély érkezett Kárpátaljára 
2019. február 13. – Kárpátalja 

A Nagybereznai Járási Kórházban szerdán, február 13-án került sor azoknak a kórházi 

berendezéseknek az átadására, amelyeket egy kárpátaljai származású, hosszú ideje 

Bajorországban élő magyar orvosprofesszor ajánlott fel dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos közreműködésével. A 

humanitárius adomány átadásán, ahol elmaradt a szokásos szalagátvágás, Buhajla József, 

Magyarország ungvári főkonzulja kiemelte, hogy Magyarország részéről számtalanszor 

érkezett már segítség Kárpátaljára. 
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„Ahhoz, hogy ezt valaki értse, érezni is kell tudni” 
2019. február 13. – Kárpátalja 

Mint arról tudósításunkban beszámolunk, a Kárpátalja kincsei programsorozat részeként a 

beregszászi színházban február 8-án nagy sikerrel mutatták be a Vidnyánszky Attila rendezte 

Időfonal című színpadi produkciót. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által szervezett 

premieren jelen volt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és felesége, Bekk Mária. Az 

előadást követően a magyar házelnök interjút adott a Kárpátalja hetilapnak. 

 

Idegenvezetői tapasztalatcsere harmadszor 
2019. február 13. – Kárpátalja 

2019. február 9-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács szervezésében az idegenvezetők tapasztalatcseréje. Ez alkalommal a 

tapasztalt és a potenciális idegenvezetők Ungvár és környéke nevezettességeihez látogattak el. 

A tapasztalatcserét Horkay Sámuel, a KMTT Idegenvezetői Szakbizottságának elnöke és 

Popovics Béla vezették, akik Kárpátalja legtapasztaltabb és legnagyobb szaktudással 

rendelkező honismereti vezetői közé tartoznak. A tapasztalatcserén részt vett többek között 

Mester András, a KMTT elnöke, Csizmár Sarolta, a KMTT alelnöke, Tarpai József, a KMTT 

tiszteletbeli elnöke. 

 

Egységesek a muravidéki képviselők 
2019. február 13. – Népújság  

A novembertől érvényes új, jóval szigorúbb szabályok bevezetése miatt a Szlovénia nagyobb 

központjaitól távolabb lakó állampolgárok, többek között a muravidékiek is úgy érzik, az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben nem azonosak a jogaik, az 

egészségbiztosító ugyanis már nem téríti vissza az utazás költségeit. Igaz, továbbra is 

érvényes, hogy minden állampolgár maga dönti el, melyik intézményben gyógyíttatja magát, 

de novembertől a kötelező egészségbiztosítási szabályok szerint az egészségügyi pénztár már 

nem fizeti az utazás költségeit. 

 
Meghatározták a tanulmányi támogatások összegét 
2019. február 13. – Népújság  

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa február 6-i ülésen 

határozott az ösztöndíj-kiegészítő támogatások kiosztásáról, a közelgő március 15-i ünnepi 

megemlékezésről, illetve a közösség megalakulásának 20. évfordulójáról. A helyi magyar 

önkormányzat már három éve egy általuk kidolgozott pontrendszer szerint ítéli meg a 

felsőoktatásban résztvevő magyar nemzetiségű fiatalok tanulmányi támogatását. 
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https://karpataljalap.net/2019/02/13/ahhoz-hogy-ezt-valaki-ertse-erezni-kell-tudni
https://karpataljalap.net/2019/02/13/idegenvezetoi-tapasztalatcsere-harmadszor
https://nepujsag.net/muravidek/6422-egys%C3%A9gesek-a-muravid%C3%A9ki-k%C3%A9pvisel%C5%91k.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6413-meghat%C3%A1rozt%C3%A1k-a-tanulm%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok-%C3%B6sszeg%C3%A9t.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6413-meghat%C3%A1rozt%C3%A1k-a-tanulm%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok-%C3%B6sszeg%C3%A9t.html
https://nepujsag.net/kultura/6415-%E2%80%9Ea-legnemesebb-kult%C3%BAra-a-sz%C3%ADv-kult%C3%BAr%C3%A1ja%E2%80%9D.html
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„A legnemesebb kultúra a szív kultúrája” 
2019. február 13. – Népújság  

Február 8-a, a szlovén kultúrünnep előestéjén a lendvai színházban ünnepi műsorra került 

sor, amelynek keretében hagyományosan kiosztották a községi kulturális elismeréseket. Az 

idei kitüntetettek Štefan Kardoš és Janja Magdič. 

Az est ünnep szónoka, Magyar Janez polgármester a kultúra és az általános kulturális 

fejlesztés mellett szólt beszédében, kiemelve, hogy a kulturális örökség megtartása, 

fenntartása elsődleges szempont, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen különösen. A 

nagy szavak mögött, mint a kultúra, a művészet, az alkotó egyének, az emberek állnak. 

 

Kétnyelvű gimnázium: beiratkozás 
2019. február 13. – volksgruppen.orf.at  

A félévi szünet után, február 18-tól kezdődik a beiratkozás a Felsőőri Kétnyelvű 

Gimnáziumba. A novemberben megrendezett nyílt napon és a januári úgynevezett 

próbanapokon nagyon sokan vettek részt, ez is mutatja, hogy nagy az érdeklődés a 

kéttannyelvű intézmény iránt. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 13. – Kossuth Rádió 

 

Nem kis feladat meggyőzni a felvidéki magyarságot a választásokon való részvétet 

fontosságáról. - Kampányol a szlovákiai államfőválasztás magyar jelöltje. Belehúznak a 

románok? Lehet, hogy egyszer majd a határig is elér az észak-erdélyi autópálya? 

 

Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes európai parlamenti képviselő hétfői plenáris 

felszólalásában a 2019-es európai-, és ukrajnai parlamenti választások fontosságára hívta fel 

a figyelmet. Mint hangsúlyozta: továbbra is bizonytalan a kárpátaljai magyarok helyzete.  

 

Már hetek óta járja a Felvidéket a Magyar Közösség Pártjának köztársasági elnök-jelöltje 

Menyhárt József. Hétfőn a nagyrőcei, kedden már a rozsnyói járásban folytatta 

kampánykörútját. A rozsnyói városházán óriási érdeklődés mellett, lakossági fórummal 

fejeződött be az észak - gömöri járásokat látogató körútja.  
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https://nepujsag.net/kultura/6415-%E2%80%9Ea-legnemesebb-kult%C3%BAra-a-sz%C3%ADv-kult%C3%BAr%C3%A1ja%E2%80%9D.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2964382/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-13_18-02-00&enddate=2019-02-13_18-40-00&ch=mr1
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A Magyar Közösség Pártja Galántai járási szervezete élére Új elnök került, Zupko Tamás 

személyében . A vegyes lakosságú járásban az elmúlt időszakban megerősödött a magyar párt, 

s erre a trendre kíván építeni az új járási elnök is, akit Haják Szabó Mária kérdezett. 

 

Az idei költségvetés tervezetében a román kormány megnégyszerezte az észak-erdélyi 

autópálya kivitelezésére eredetileg tervezett összeget, és az erdélyi magyar közösség számára 

fontos fejlesztések is bekerültek ebbe a tervezetbe. Minderről pénteken döntenek 

Bukarestben.  A részletekről Cseke Attilát, az RMDSZ parlamenti képviselőjét kérdezte 

tudósítónk, Ionescu Nikolett. 

 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének 45 

hallgatója vehette át magiszteri diplomáját magyar nyel és irodalom, történelem és 

matematika szakirányokban. A kárpátaljai magyarság nehéz időszakon megy keresztül, 

köszönet jár azoknak a diákoknak, akik itthon fejezik be felsőoktatási tanulmányaikat és a 

kárpátaljai magyar iskolákban helyezkednek el pedagógusként, - mondta tegnap ünnepi 

beszégében Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.  

 

"A mese a szegény ember egyeteme", ezt a Szőcs Boldizsártól, székelykevei mesemondótól 

vett gondolatot választották mottóul A mesemondás folklorizmusa című szakmai napnak, 

amelyet a Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 25 éves jubileuma alkalmával szerveztek a 

hétvégén Zentán.  

 

Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulójára emlékeztek   tehnap Csíksomlyón. A 

boldogemlékű erdélyi főpásztort 1949-ben letartóztatta a román kommunista hatalom, majd 

hosszú börtönévek után házi őrizetbe kényszerítették. A hitvalló püspök az erdélyi magyarság 

történelmi megmaradásának szimbóluma, az igazság melletti kiállás példaképe. Szenté 

avatásnak eljárást 1990 után kezdeményezte az egyházmegye. Híveinek különleges 

imafelajánlásaiból kiállítás nyílt a csíksomlyói Jakab Antal tanulmányi Házban.  

 

 

 


