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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János: a kárpátaljai magyarság azt üzeni mindenkinek, hogy nem 
fél 
2019. március 6. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, Mandiner, Lokál, 

888.hu, Demokrata, Echo Tv,Gondola, KárpátHír, karpatalja.ma, M1, Kossuth Rádió 

Ma a kárpátaljai magyarság azt üzeni mindenkinek, hogy nem fél, hogy nem a megosztás, 

hanem a béke, nem a rombolás, hanem az építés oldalán áll – jelentette ki Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Ungváron, ahol ünnepélyesen átadta a 

TV21 Ungvár televízió magyar kormányzati támogatással újjáépített székházát. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tavaly felrobbantott központi épületében létesült 

magyar tévészékház avatásán mondott köszöntőjében az államtitkár hangsúlyozta, az elmúlt 

időszakban a kárpátaljai magyarságnak a megfélemlítés számos eszközével kellett 

szembenéznie, amelynek ez a szimbolikus helyszíne. Alig több mint egy éve a kárpátaljai 

magyar közösséget példátlan támadás érte – tette hozzá, megjegyezve, „ma pedig itt állunk, és 

ünnepélyes keretek között adjuk át ezt az épületet a média munkatársainak”. 

 

Már lehet jelentkezni a tavaszi és nyári Erzsébet-táborokba 
2019. március 6. – MTI, hirado.hu,  karpatalja.ma 

Már lehet jelentkezni a tavaszi és nyári ottalvós Erzsébet-táborokba, amelyekbe 20-150 fős 

csoportokat várnak – közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

szerdán az MTI-vel. A közleményben azt írták, a tavaszi osztálykirándulásokra április 1-ig, a 

nyári balatoni élménytáborokba március 26-ig regisztrációt követően interneten keresztül 

lehet jelentkezni. 

 

Nem fogja megszavazni az RMDSZ a Fidesznek az Európai Néppártból való 
kizárását 
2019. március 6. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ nem fog a Fidesznek az Európai Néppártból történő kizárására szavazni, 

amennyiben erre kerülne sor a párt politikai választmányának március 20-ára tervezett 

ülésén – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A politikus a román közszolgálati 

televíziónak adott interjúban kedden este elmondta, hogy az általa vezetett alakulat nem fog a 

Fidesz kizárására szavazni. Szerinte a magyarországi kormánypárt esetleges kizárása nagy 

veszteség lenne az Európai Néppárt (EPP) számára. „A választási kampányban sok minden 

elhangzik, különféle hangsúlyokkal; ez hozzátartozik a választási kampányok logikájához. Én 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/06/potapi-a-karpataljai-magyarsag-azt-uzeni-mindenkinek-hogy-nem-fel
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/03/06/potapi-a-karpataljai-magyarsag-azt-uzeni-mindenkinek-hogy-nem-fel
http://www.karpatalja.ma/agora/mar-lehet-jelentkezni-a-tavaszi-es-nyari-erzsebet-taborokba/
https://kronika.ro/belfold/nem-fogja-megszavazni-az-rmdsz-a-fidesznek-az-europai-neppartbol-valo-kizarasat
https://kronika.ro/belfold/nem-fogja-megszavazni-az-rmdsz-a-fidesznek-az-europai-neppartbol-valo-kizarasat
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úgy gondolom, hogy egy ilyen döntés rendkívül káros lenne az Európai Néppárt számára a 

választások után, amikor kialakul a többség” – nyilatkozta Kelemen Hunor. 

 
Kudarcba fulladtak az MPP és az RMDSZ közötti tárgyalások, a polgáriak nem 
vesznek részt az EP-kampányban 
2019. március 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem száll be az aláírásgyűjtésbe, és nem kampányol az RMDSZ EP-jelöltlistája mellett a 

Magyar Polgári Párt (MPP), miután nem sikerült megállapodnia a szövetséggel az európai 

parlamenti választásokon való együttműködésről. A két alakulat – amely 2014-ben kötött 

először együttműködési megállapodást, ennek nyomán az MPP két képviselőt juttatott a 

bukaresti törvényhozásba az RMDSZ színeiben – vezetősége másodjára ült tárgyalóasztalhoz 

szerdán a májusi uniós megmérettetés kapcsán, ám nem tudtak megállapodni. Az RMDSZ 

ugyanis nemcsak azt utasította el, hogy adja át jelöltlistáján a befutónak tekintett első két hely 

egyikét az MPP-nek, de elhárította a polgáriak legutóbbi, az erdélyi magyar koalíciós lista 

létrehozására tett javaslatát is. Mezei János MPP-elnök a kudarcba fulladt kolozsvári 

megbeszélés után bejelentette: pártja elnöksége úgy döntött, az alakulat nem állít jelöltet az 

RMDSZ listájának valamely nem befutónak számító helyére, továbbá nem vesz részt a 

választásokon való induláshoz szükséges aláírások összegyűjtésében, és a kampányból is 

kimarad. 

 
Cáfolja összeférhetetlenségét a TVR vezetőtanácsának RMDSZ által delegált 
tagja  
2019. március 6. – maszol.ro, Krónika 

Összeférhetetlenséget állapított meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) a 

Román Televíziótársaság (SRTV) RMDSZ által delegált vezetőtanácsi tagja, Nagy-Debreczeni 

Hajnal esetében. Az érintett cáfolta az ANI állítását, és közölte, hogy fellebbezni fog. Nagy-

Debreczeni hangsúlyozta: nem közölt valótlanságokat az érdeknyilatkozatában. Magyarázata 

szerint a vezetőtanács tagjaira a 41-es számú törvény előírásai vonatkoznak, amelyeket  

maradéktalanul betartott. Az egyik előírás szerint a TVR vezető testületének tagjai nem 

lehetnek ügyvezetők olyan cégekben, amelyeknek a fő tevékenysége a médiához kapcsolható. 

A másik, hogy azok a cégek, ahol a vezetőtanácsi tagok az ügyvezetők, nem állhatnak 

szerződéses viszonyban sem a román rádiótársasággal, sem a román televíziótársasággal. 

 
Gördülékenyebb tankönyv-ellátást remél az RMDSZ az új tankönyvtörvénytől  
2019. március 6. – maszol.ro 

Első házként döntött szerdán a szenátus az RMDSZ módosításait tartalmazó új 

tankönyvtörvény tervezetéről. „Felgyorsul a tankönyvírás folyamata, így időben kerülhet a 

tananyag a diákok asztalára. Továbbá törvénybe foglaltuk, hogy a magyar szerzőknek nem 

kell románra fordítaniuk az általuk szerkesztett tankönyveket” – olvasható az RMDSZ 

hírlevelében. Novák Csaba Zoltán szenátor, oktatásügyi szakpolitikus elmondta, az RMDSZ 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kudarcba-fulladtak-az-mpp-es-az-rmdsz-kozotti-targyalasok-a-polgariak-nem-vesznek-reszt-az-ep-kampanyban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kudarcba-fulladtak-az-mpp-es-az-rmdsz-kozotti-targyalasok-a-polgariak-nem-vesznek-reszt-az-ep-kampanyban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kudarcba-fulladtak-az-mpp-es-az-rmdsz-kozotti-targyalasok-a-polgariak-nem-vesznek-reszt-az-ep-kampanyban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108988-cafolja-osszeferhetetlenseget-a-tvr-vezet-tanacsanak-rmdsz-altal-delegalt-tagja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108988-cafolja-osszeferhetetlenseget-a-tvr-vezet-tanacsanak-rmdsz-altal-delegalt-tagja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/108988-cafolja-osszeferhetetlenseget-a-tvr-vezet-tanacsanak-rmdsz-altal-delegalt-tagja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/109004-gordulekenyebb-tankonyv-ellatast-remel-az-rmdsz-az-uj-tankonyvtorvenyt-l
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javaslatai értelmében, amennyiben a képviselőház is elfogadja, a törvény arra kötelezi majd a 

szaktárcát, hogy biztosítsa a kisebbségi oktatáshoz szükséges tankönyveket.  

 

Orban: nem kell kormányba az RMDSZ 
2019. március 7. – Krónika 

Szeretné elkerülni Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, hogy közösen kelljen 

kormányoznia az RMDSZ-szel. Erről ő maga beszélt. Orban szerint elfogadhatatlan, hogy az 

RMDSZ rögzítette: a magyar lobogó nem csupán Magyarország, hanem az egész magyar 

nemzet jelképe, és provokatívnak nevezte a románokkal szemben az RMDSZ politikáját.  

Állítása szerint az RMDSZ román centenáriummal kapcsolatos nyilatkozatai ünneprontónak 

minősülnek, és azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az RMDSZ határozatban mondta ki: a 

piros-fehér-zöld zászló nem csupán Magyarország zászlaja, hanem az összmagyarságé. Az 

RMDSZ folyamatosan provokálja a románokat – mondta az apai ágon magyar származású 

politikus. 

 

Új magyar óvoda várja ősztől a kolozsvári gyerekeket 
2019. március 7. – Krónika 

Új magyar óvoda várja ősztől a kolozsvári gyerekeket 

Elkezdheti működését a kolozsvári tóközi református egyházközség által létrehozott óvoda a 

Maros utca 5. szám alatti ingatlanban, amelynek rendeltetését magánházról óvodára 

változtatta keddi ülésén a kolozsvári önkormányzat. Az ingatlan egy 1000 négyzetméteres 

területen fekszik, amely kertet, sportolásra és szabadidő eltöltésére alkalmas övezetet is 

magában foglal. „A tanácshatározat lehetővé teszi, hogy ősztől teljes kapacitással beinduljon a 

magyar kormány támogatásával megvásárolt épületben a tóközi református egyházközség 

által működtetett óvoda. Minden esetben örvendünk, amikor közös munkánk eredményeként 

a kolozsvári magyar közösség érdekeit sikerül érvényesíteni a tanácsban. A határozathoz 

szükséges kétharmados többség kialakításában a helyi PNL tanácsosaival való koalíciós 

együttműködés segített” – nyilatkozta Horváth Anna, az RMDSZ frakcióvezetője az Oláh 

Emese alpolgármester sajtóirodája által kiadott közlemény szerint. 

 
Beszélgetés Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős magyar államtitkárral 
2019. március 7. – Krónika 

Az új magyarországi családtámogatási rendszer egyedülálló Európában, több eleme iránt a 

környező országokban is érdeklődnek. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az Erdélyi Naplónak elmondta, 

Erdélyben is futnak sikeres családbarát programok. 
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Kétnyelvű jogsegélyközpont nyílt Komáromban 
2019. március 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ingyenes, kétnyelvű jogsegélyközpont nyílt Komáromban. Az átadón részt vett Gál Gábor 

igazságügyi miniszter és Bastrnák Tibor a Híd parlamenti frakcióvezetője is. 2006 óta 

működnek jogsegélyközpontok Szlovákiában. Számuk a komáromi iroda tegnapi 

megnyitásával tizenhatra emelkedett, emellett 25 tanácsadó székhelyet is fenntartanak. 2018-

ban az ingyenes jogsegélyközpontok összesen 72 ezer ügyfélnek nyújtottak szolgáltatást, ami 

azt bizonyítja, hogy ezekre a központokra nagy szükség van. „Egyrészt annak köszönhető, 

hogy Komáromban nyílt meg az ország tizenhatodik jogsegélyközpontja, hogy a Híd 

kormányon van. Másrészt én is sokat lobbiztam azért, hogy járásunk és a régiónk polgárai 

Komáromban kérhessenek jogi tanácsot, méghozzá két nyelven. Örülök, hogy kérésemet 

támogatta Gál Gábor igazságügyi miniszter úr is” - nyilatkozta portálunknak Bastrnák Tibor 

parlamenti képviselő. 

 

Less Károly: Fontos, hogy unokáinkkal itthon magyarul tudjunk majd beszélni 
2019. március 6. – bumm.sk 

A keresztény értékeket és a családot tartja a legfontosabbnak Less Károly, a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség EP-listavezetője. Véleménye szerint a külső és a belső 

migráció megállítása fennmaradásunk záloga. 

 

A magyar megmaradás érdekében tevékenykedik a Rákóczi Szövetség 
dunaszerdahelyi szervezete 
2019. március 6. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában működő ifjúsági 

szervezete idén ünnepli fennállásának tizenötödik évfordulóját. Két tanár, Klőr Levente és 

felesége 2004-ben alapította meg az ifjúsági szervezetet a Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában 

azzal a céllal, hogy összefogja a középiskolás fiatalokat és megismertesse velük a magyar 

történelmet és kultúrát, átadva azt a jövő nemzedék számára. A jubiláló szervezet 

működéséről Klőr Leventét kérdezték. 

 

Pozsony megyében nem éri el a 4 százalékot a magyarok aránya, a Szenci járás 
lakosainak 13,78 százaléka magyar 
2019. március 6. – Új Szó 

A múlt héten jelent meg Pozsony megye felhívása, amelyben tolmácsokat keresnek az 

egészségkárosult lakosok segítésére. A kisebbségi nyelvhasználat esetében a törvényi 

előírásokra hivatkozik a megye. Kérdéses, hogy mennyi jeltolmácsra van szükség Pozsony 

megyében. Lucia Forman a megyei önkormányzat szóvivője korábban azt írta, hogy a 

szociális szolgáltatások javítása és a törvény betartása érdekében tolmácsokkal segítenék az 

egészségkárosult lakosokat. A segítségre szorulók az egészségügyi szolgáltató által kiadott 

igazolással kérhetnek tolmácsot. 
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https://www.bumm.sk/regio/2019/03/06/ketnyelvu-jogsegelykozpont-nyilt-komaromban
https://www.bumm.sk/regio/2019/03/06/less-karoly-fontos-hogy-unokainkkal-itthon-magyarul-tudjunk-majd-beszelni
https://felvidek.ma/2019/03/a-magyar-megmaradas-erdekeben-tevekenykedik-a-rakoczi-szovetseg-dunaszerdahelyi-szervezete/
https://felvidek.ma/2019/03/a-magyar-megmaradas-erdekeben-tevekenykedik-a-rakoczi-szovetseg-dunaszerdahelyi-szervezete/
https://ujszo.com/regio/pozsony-megyeben-nem-eri-el-a-4-szazalekot-a-magyarok-aranya-a-szenci-jaras-lakosainak-1378
https://ujszo.com/regio/pozsony-megyeben-nem-eri-el-a-4-szazalekot-a-magyarok-aranya-a-szenci-jaras-lakosainak-1378
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Vajdasági magyar értékek Európa szívében 
2019. március 6. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A kiállítás elemei, melyek a vajdasági magyar történelmi, kulturális, építészeti és néprajzi 

hagyományt és nevezetességeket örökítik meg, részét képezik a Vajdasági Magyar 

Értéktárban összefoglalt gyűjteménynek. Az európai nagyközönség előtt legelőször tavaly 

júliusban mutatták be a kiállítást Strasbourgban, az Európai Parlament épületében, szintén 

Deli Andor szervezésében. A brüsszeli kiállításnak, amely a megnyitót követő héten még 

megtekinthető lesz, a Balassi Intézet adott otthont. 

 

Berlini utat nyertek a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulói 
2019. március 6. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Nagy sikerrel szerepeltek a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjai a 

Telekom MTS számítástechnikai versenyének döntőjén. A zentai csapat a teljesítményével 

első helyezést ért el. 2017-ben épült meg a 340 sörös dobozzal működő kollektor, amely 

jelenleg informatikatanáruk házát fűti. A diákok a számítástechnikai versenyre egy olyan 

mobilalkalmazást készítettek, amellyel távolról is nyomon követhető a sörkollektor 

működése. 

 

Férfitáncok és csárdások Kárpátalján 
2019. március 6. – karpatalja.ma 

Első alkalommal szerveztek szólótáncversenyt Férfitáncok és csárdások Kárpátalján 

címmel.  A rendezvényt március 3-án tartották Tiszapéterfalván a Napsugár Egyesületi 

Házban. A verseny szervezői a nagypaládi Szatmár megye, Ugocsa az én Hazám 

Néptánccsoport és a Tulipán Népművészeti Tanoda, valamint a Kokas Banda népzenei 

együttes. „A verseny célja, hagyományaink megélése, néptánckultúránk éltetése, Kárpátalja 

férfitáncainak népszerűsítése” – tudtuk meg Kokas Erzsébettől. 

 

Bőkezű ajándékozók a Szolyvai Gyermekotthonban 
2019. március 6. – karpatalja.ma 

Amint arról lapunkban is olvashattak, az ungvári járási Palágykomorócon a közelmúltban 

„Együtt a gyermekekért” mottóval szerveztek jótékonysági bált, melyen a Szolyvai 

Gyermekotthon növendékei számára gyűjtöttek. Múlt kedden Kljucsinszka Kulcsár Anetta, 

Andrejcsák-Tóth Anetta, Veres József és Tóth Csenge ellátogattak Szolyvára a 

gyermekotthonba, hogy átadják a nemes összefogás eredményeként összegyűjtött támogatást, 

és örömteli pillanatokat szerezzenek az ott élő 110 csöppségnek. 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.magyarszo.rs/hu/3928/kulfold_magyarsag/198427/Vajdas%C3%A1gi-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kek-Eur%C3%B3pa-sz%C3%ADv%C3%A9ben.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/berlini-utat-nyertek-bolyai-tehetseggondozo-gimnazium-tanuloi
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/berlini-utat-nyertek-bolyai-tehetseggondozo-gimnazium-tanuloi
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ferfitancok-es-csardasok-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2019/03/06/bokezu-ajandekozok-szolyvai-gyermekotthonban
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KMKSZ-alapszervezeti közgyűlések 
2019. március 6. – Kárpátalja 

Megyeszerte zajlanak a KMKSZ alapszervezeteinek közgyűlései. Február végén és március 

első napjaiban a Beregszászi járásban Bátyúban, Nagyberegen, Beregújfaluban, Bótrágyon, 

Nagybakosban, az Ungvári járásban Ungtarnócon, Őrdarmán, Sislócon, Szalókán, Eszenyben, 

Bátfán, Szerednyén, Kis- és Nagydobronyban, a Munkácsi járásban Csongoron, a 

Nagyszőlősiben Tiszakeresztúron, Forgolányban, Akliban, Aklihegyen és Újakliban, a Felső-

Tisza-vidéken Nagybocskón és Gyertyánligeten tartotta meg a tagság az éves közgyűlését. 

 

Összekapcsolták a kulturális életet a vállalkozások világával 
2019. március 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének (KMVSZ) megbízásából, és Magyarország 

Miniszterelnökségének anyagi támogatásával már négy éve tart kárpátaljai magyar 

vállalkozók számára sikerképzéseket Bocskay István gazdaságfejlesztési szakember, a 

Szentesi Ipari Park vezetője. Januártól a vállalkozók mellett a Tiszapéterfalvai Művészeti 

Iskola pedagógusai is részesültek általa önfejlesztő tréningben. A pedagógusok által nagyon 

hasznosnak ítélt program zárófoglalkozása előtt, március 4-én, hétfőn az iskola tanárai és 

növendékei ünnepi koncertet adtak, majd következett a tréning Hová tettem az önbizalmam? 

címmel. 

 

Tisztújítást tartott a KMEDT 
2019. március 6. – Kárpátalja 

Nem történt változás a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága (KMEDT) élén, 

mivel a megyénk magyar ajkú egészségügyi dolgozóit tömörítő szervezet tisztújító 

közgyűlésén a tagság ismét az elnöki tisztséget immáron két évtizede ellátó dr. Csík Adalbert 

Ferencnek szavazott bizalmat. 

 
KMDFKSZ Tudománynépszerűsítő Körút – 2019 
2019. március 6. – Kárpátalja 

2019. február 22-én ismét elstartolt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 

Szövetségének (a továbbiakban: KMDFKSZ) Tudománynépszerűsítő körútja. A diákszövetség 

elnökségi tagjai és aktivistái felkészülve indultak el népszerűsíteni a KMDFKSZ-t és a 

továbbtanulási lehetőségeket itthon – Kárpátalján. A körút célja, hogy a kárpátaljai oktatási 

intézmények végzős hallgatóit arra ösztönözzék és motiválják az önkéntesek, hogy megéri 

itthon folytatni tanulmányaikat magyar nyelven. 

 

Durvuló kampány Ukrajnában 
2019. március 7. – Figyelő 

Az elnökválasztás március 31-i első évfordulójának a közeledtével egyre több kompromittáló 

anyag kerül nyilvánosságra a jelöltekről. Ezek azonban korántsem váltanak ki akkora 

visszhangot az ukrán közvéleményben, mint az a demokráciában szokásos. 
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https://karpataljalap.net/2019/03/06/kmksz-alapszervezeti-kozgyulesek
https://karpataljalap.net/2019/03/06/osszekapcsoltak-kulturalis-eletet-vallalkozasok-vilagaval
https://karpataljalap.net/2019/03/06/osszekapcsoltak-kulturalis-eletet-vallalkozasok-vilagaval
https://karpataljalap.net/2019/03/06/tisztujitast-tartott-kmedt
https://karpataljalap.net/2019/03/06/kmdfksz-tudomanynepszerusito-korut-2019
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(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. március 7-i számában olvasható.) 

 

Az önkormányzat tulajdonába kerül az Alvarium 
2019. március 06. – Népújság  

A Marác községi magyar önkormányzat tanácsa február 28-i ülésén jelen volt Horváth 

Ferenc, az MMÖNK elnöke is, aki kezdeményezte az Alvarium tájház tulajdonjogi átíratását a 

maráci magyar önkormányzat tulajdonába. A 2019-es évben az állam összesen 149 ezer eurós 

támogatást biztosít a maráci magyar önkormányzat működésére. A község ebből a kétnyelvű 

ügyvitelre csupán 15 ezer euróra tart igényt, és 134 ezer eurót utal át a nemzetiségnek. Emellé 

az önkormányzat 3.000 eurót pályázati úton kíván elnyerni. 

 

A magyar közösség új székházat vásárol Lendva központjában 
2019. március 6. – Népújság  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén 

kinevezte tagjait a közösség állandó bizottságaiba és az egyéb munkatestületekbe. Horváth 

Ferenc elnök tájékoztatta a tagokat az új közösségi székház vásárlásának tervéről, melyre a 

magyar kormány biztosított több mint 2,2 millió euró támogatást. 

 

Táblagép-ajándékcsomag a kétnyelvű iskoláknak 
2019. március 6. – Népújság  

Hétfőn adta át a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában az MMÖNK a kétnyelvű 

iskoláknak a tanulók készségfejlesztését szolgáló táblagép- ajándékcsomagot, mellyel a 

tanulók korszerű oktatását kívánják elérni. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, parlamenti 

képviselő az összejövetelen – melyen meghívottként a muravidéki kétnyelvű iskolák vezetői 

voltak jelen – elmondta: – Az iskolákkal való párbeszéd folytatásaként „A nemzetiségi oktatás 

minőségének növelése a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén 

nemzeti közösség részére” című projektből – melynek 2024-ig lesz folytatása – sikerült 50 

táblagépet beszereznünk, s ezt az együttműködési megállapodás aláírásával párhuzamosan az 

iskoláknak szeretnénk átnyújtani. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/6529-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-tulajdon%C3%A1ba-ker%C3%BCl-az-alvarium.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6528-a-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-%C3%BAj-sz%C3%A9kh%C3%A1zat-v%C3%A1s%C3%A1rol-lendva-k%C3%B6zpontj%C3%A1ban.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6531-t%C3%A1blag%C3%A9p-aj%C3%A1nd%C3%A9kcsomag-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-iskol%C3%A1knak.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 6. – Kossuth Rádió 

 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár három, magyar 

kormánytámogatással felújított magyar óvodát adott át az Ungvári Járásban. Az 

óvodafejlesztési program harmadik ütemének végére 150 új óvoda épül és 460-at újítanak fel 

szerte a Kárpát-medencében 48 milliárd forint értékben. 

 

Nem lesz koalíciós lista, de folytatódik az Romániai Magyar Demokrata Szövetség és Magyar 

Polgári Párt együttműködés. Mai kolozsvári megbeszélésükön az két szervezet vezetői abban 

maradtak, hogy az együttműködésük folytatódik, de koalíciós lista híján az MPP nem fog 

jelöltet állítani az RMDSZ listájának valamely nem befutónak számító helyére. Kelemen 

Hunort, az RMDSZ elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte.  

 

Március 10-én a Székely Szabadság napja marosvásárhelyi rendezvénye a Postaréten, a 

Székely Vértanúk emlékművénél kezdődik, azon a helyen, ahol 165 évvel ezelőtt, 1854 

március 10-én kivégezték a Habsburg-ellenes összeesküvés székely vezetőit. A postaréti 

megemlékezést követően a résztvevők a város főterére vonulnak. Az idei lesz a hatodik 

megemlékezés, amire mindenkit szeretettel várnak. 

 

Csíkszereda készül Ferenc pápa látogatására, de ezt a pünkösdi búcsú forgatókönyve szerint 

teszi. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a feladatokról a város polgármesterével, Ráduly Róbert 

Kálmánnal. 

 

Mátészalkán a szatmári boros gazdák mérték össze fehér, vörös és rose kategóriában 

boraikat. A megmérettetésre a határon túlról is érkeztek szőlőtermesztők, akik az őseik által 

hozott fajtákat is igyekeznek megtartani az utókornak – mesélik tudósítónknak, Zsoldos 

Barnabásnak. 

 

Ha kell lapátot fognak és fizikai munkát végeznek, ha kell, kesztyűt húznak és szemetet 

szednek az erdőben, ha kell, jótékonysági pénzgyűjtést szerveznek – ők a galántai 

templomosok, vállalkozók, alkalmazottak, tanárok – emberek, akik önzetlenül segítenek és 

vallják: nagyon fontos a globális gondolkodás, de az első mindig a helyi közösség fejlődése. 

Haják Szabó Mária beszélgetett az egyik lovaggal.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-06_18-02-15&enddate=2019-03-06_18-40-15&ch=mr1

