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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar kormány támogatásával üzembe helyezett új óvodát adtak át 
Kökösön  
2019. március 21. – MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Demokrata, M1 híradó, Webrádió 

Kökösön csütörtök délután átadták az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Oktatási 

Minisztérium forrásaiból felépített, és a magyar kormány támogatásával üzembe helyezett új 

óvodát. Az ünnepélyes avatón Potápi Árpád János, a magyar nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár elmondta: a magyar kormány 150 új óvoda felépítését és 460 óvoda felújítását 

finanszírozza a Kárpát-medencében. Mint megjegyezte, szinte nem is telik el egy hét 

óvodaavatás nélkül. Ezt azért tartotta fontosnak, mert - mint fogalmazott - az intézmények 

fiatalok számára biztosítják a magyar jövőt. "Minden nehézség ellenére elmondhatjuk, hogy 

általában mi magyarok soha olyan jól nem éltünk, mint az elmúlt időszakban, és reméljük, 

hogy sem háború, sem természeti katasztrófa nem fogja megakadályozni a további 

fejlődésünket" - fogalmazott a politikus.  

 

Hétfőig lehet pályázni a Petőfi Sándor és Kőrösi Csoma Sándor Programra  
2019. március 21. – Ma7, Maszol.ro, karpatalja.ma 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma 

Sándor Program és Petőfi Sándor Program ösztöndíjakra. A programok célja, hogy támogassa 

a Kárpát-medencében, valamint a diszpórában élő magyar közösségeket, ösztönözze további 

fejlődésüket, elősegítse a Magyarországgal való kapcsolattartást. Kiépüljön, megerősödjön a 

külhoni magyar szervezetek intézményrendszere, amely hozzájárul a magyar nemzet 

összetartozásának erősítéséhez. A pályázatokat legkésőbb március 25-ig kell feladni, azoknak 

április 2-ig kell beérkezniük. A kérelmekről április 30-ig döntenek, valamint május 6-ig a 

jelentkezőket is értesítik a pályázatuk eredményeiről. 

 

Elismeri a MOGYE a téli vizsgaidőszakban szerzett jegyeket, de a tanárok ellen 
vizsgálat indul 
2019. március 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 

(MOGYTTE) kivételesen elismeri azokat a jegyeket, amelyeket nem az egységesített tételek 

alapján adtak a téli vizsgaidőszakban az egyetem egyes tanárai, de az oktatók ellen vizsgálatot 

indítanak. Az egyetem szenátusa által hozott szerdai döntésekről Leonard Azamfirei rektor 

tájékoztatta csütörtökön az MTI-t. Azt mondta, hogy a diákok érdeke indokolta a döntést, 

hiszen ők egyáltalán nem felelősek a kialakult helyzetért. A rektor szerint a problémát a 

magyar tagozat egyes tanárai idézték elő szándékosan azzal, hogy megtagadták az egységes 

vizsgatételekre vonatkozó szenátusi határozat végrehajtását. Leonard Azamfirei hozzátette 

azonban, hogy túlzásnak tartja a történtek bemutatását román–magyar konfliktusként, mert 
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a román és az angol tagozaton is voltak olyan tanárok, akik elutasították az egységes 

vizsgáztatást. 

 
Jogerős: hátrányosan különböztette meg a románokat Csíkszereda 
polgármestere 
2019. március 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A román legfelsőbb bíróság szerdán kimondott ítéletében jogerősen megerősítette: 

hátrányosan különböztette meg Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere a székelyföldi 

város román lakosságát azzal, hogy a magyar nyelv ismeretét is megkövetelte bizonyos 

önkormányzati állások betöltésekor. A legfelsőbb bíróság a honlapján közzétett 

ítéletkivonatban elutasította a polgármester fellebbezését, és megerősítette a romániai 

Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2015 decemberében kimondott elmarasztaló 

döntését. A CNCD a magyar szimbólumok és feliratok ellen pereskedő Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetére vizsgálta meg, hogy indokolt volt-e a magyar 

nyelv ismeretének megkövetelése egy humán erőforrással és egy urbanisztikával foglalkozó 

hivatalnok alkalmazásánál. 

 

Az INSCOP felmérése szerint eléri a bejutási küszöböt az RMDSZ az európai 
parlamenti választáson 
2019. március 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az ötszázalékos bejutási küszöbön méri a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget 

(RMDSZ) az európai parlamenti (EP-) választásokról készült legutóbbi, csütörtökön 

ismertetett felmérésében az INSCOP közvélemény-kutató intézet. A kormány vezető erejét 

képező Szociáldemokrata Pártra (PSD) szavaznának a legnagyobb, 26,9 százalékos arányban, 

míg a Klaus Johannis jobboldali államfőhöz közel álló ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

támogatottságát 26,3 százalékon mérték. A szintén ellenzéki, Dacian Cioloș volt kormányfő 

által létrehozott USR-PLUS pártszövetségre a megkérdezettek 15,3 százaléka, a 

kormánykoalíció kisebbik, liberális pártjára, az ALDE-ra 9,3 százalékuk voksolna. 

 
Újabb jelentős támogatást kap a magyar kormánytól az Erdélyi Médiatér 
Egyesület  
2019. március 21. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg, hogy a magyar kormány “a Kárpát-medencei 

magyar nyelvű média működésének támogatására” azonnali határidővel 1,9 milliárd forint 

(6,1 millió euró) támogatásban részesíti az Erdélyi Médiatér Egyesületet - vette észre a 

444.hu. A Bethlen Gábor Alapon keresztül, két részletben érkező támogatás meghaladja a 

korábban csak a Főtér.ro kiadójaként ismert egyesület által 2017 utolsó napjaiban kapott 1,45 

milliárd forint (körülbelül 4,5 millió euró) összegű támogatását.  
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Erdélystat: a székelyföldi községekben a legmagasabb a fürdőszobák aránya 
2019. március 21. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Bukarest-Ilfov régió után Erdélyben a legjobb a lakás-infrastruktúra, a vidéki települések 

fürdőszoba-ellátottsága terén pedig Erdélyben Székelyföld vezet – derül ki az Erdélystat 

csütörtökön ismertetett statisztikai elemzéséből. Az Erdélystat a 2011-es népszámlálás 

hálózati vagy házi vízvezetékkel, szennyvízelvezetéssel, elektromos árammal ellátott, valamint 

a lakáson belül konyhával és fürdőszobával rendelkező otthonokra vonatkozó adatai alapján 

közölte elemzését. Eszerint 2011-ben a közel 7,5 millió romániai lakás kétharmada (67 

százaléka) volt ellátva vezetékes vízzel és 65 százaléka szennyvízelvezetéssel. A fürdőszobával 

rendelkező lakások aránya országos szinten 62 százalék.  

 

Nem tetszik a Nyirő József-könyvtárnév a prefektusnak 
2019. március 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb támadásnak nevezte a székelyudvarhelyi városvezetés Hargita megye prefektusának 

„újragondolási kérelmét”, amelyet Jean Adrian Andrei csütörtökön küldött meg a 

polgármesteri hivatalnak. A városi könyvtár Nyirő Józsefről való elnevezését múlt hónapban 

fogadta el a helyi önkormányzati képviselő-testület, most e döntés visszavonására szólít a 

prefektus. 

 
Partiumi városokat is érintő vasútvonal megépítését javasolja Lázár János 
kormánybiztos 
2019. március 21. – MTI, Krónika 

Pécset, Baját, Szabadkát, Szegedet, Hódmezővásárhelyt, Békéscsabát, Nagyszalontát, 

Nagyváradot és Debrecent összekötő 500 kilométeres új vasútvonal épülhet a következő 

nyolc-tíz évben 800 milliárd forintból – nyilatkozta Lázár János a Délmagyarországnak. A 

Csongrád megyei napilapban csütörtökön megjelent cikk szerint a fideszes országgyűlési 

képviselő, kormánybiztos az új déli vasútvonal tervéről egyeztetett Orbán Viktorral, és a 

miniszterelnök elfogadta a javaslatot. A politikus közölte, a szerb és a magyar kormány 

áprilisban együttes ülést tart, ekkor ez a vasútvonal lesz az egyik napirendi pont. Tudomása 

szerint ugyanis a szerb kormány hajlandó anyagilag támogatni ezt a fejlesztést. 

 

A román zászló kitűzését követeli a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára Dan 
Tanasă – az ügyben bukaresti bíróság dönt 
2019. március 21. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Kovászna megyei törvényszék a felperes kérésére a bukaresti törvényszékre helyezte át 

csütörtökön azt a pert, amely során a bírák azt mérlegelik, hogy ki kell-e tűzni a román 

zászlót a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára „a magyar megszállás alóli román 

felszabadítás” emlékére. A pert a székelyföldi magyar szimbólumok és feliratok ellen 

pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indította, arra kérvén a 

bíróságot, hogy kötelezze Antal Árpád polgármestert a zászló kitűzésére. 
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Csoma Botond: „Teljesen háttérbe szorult az emberi jogok paradigmája”  
2019. március 21. – maszol.ro 

Teljesen háttérbe szorult az emberi jogok paradigmája – ezzel magyarázza a SRI-bizottság 

titkára azt, hogy a parlament egy évtizeden keresztül képtelen volt „feltárni” a hírszerzés és az 

ügyészség alkotmányellenes és jogsértő praktikáit, noha az „együttműködésről” a kezdetektől 

tudomása volt az illetékes szaktestületnek. Az alkotmánybíróság vonatkozó határozata 

kapcsán Csoma Botondot Horváth Anna ügyéről is kérdezték.  

 

A román akadémia vitatja, hogy az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat 
autonómiát ígért a kisebbségeknek  
2019. március 21. – MTI, transindex.ro 

A román akadémia szerint az 1918-as Gyulafehérvár Nyilatkozat nem ígért autonómiát a 

kisebbségeknek, akik pedig számon akarják kérni a dokumentum bármilyen részletének 

betartását, azoknak előbb el kellene ismerniük annak lényegét, Erdély és Románia 

egyesülését. Az akadémia elnökségének állásfoglalását a Mediafax hírügynökség ismertette 

csütörtökön. A tudományos testület azzal érvel, hogy a Gyulafehérvári Nyilatkozatban 

szövegében szereplő "autonómia" szó az Erdély, Bánság és Magyarország románok lakta 

területek ideiglenes, az új alkotmány elfogadásáig tartó önigazgatására vonatkozik. Másfelől 

leszögezik, hogy az erdélyi románok döntése az általuk lakott területek Romániával történő 

egyesüléséről szólt, míg a Nyilatkozat többi részlete mindössze "irányelveket" tartalmaz az 

újonnan megalakuló román állam számára.  

 

Óvodaátadók Ebeden és Szalkán 
2019. március 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Újabb óvodák szépültek a Felvidéken a magyar kormány támogatásának köszönhetően. A 

Párkány melletti Ebeden Vajda Monika polgármester asszony és Skultéty Klára 

óvodaigazgató üdvözölték az átadó résztvevőit. Az igazgatónő beszédében kiemelte, mennyire 

fontos, hogy a magyar gyerekek is korszerű óvodában kapják meg a mai kor követelményinek 

megfelelő szintű nevelést-oktatást. Felsorolta, hogy felújításra került a tetőzet, az épület 

hőszigetelést kapott, megtörtént a nyílászárók cseréje és a téli időszakban ennek már érezhető 

volt a jótékony hatása. Korszerűsítve lett a központi fűtés, cserélve lettek a fűtőtestek, 

megújult a szennyvízelvezetés csatornarendszere, az óvoda új színt kapott és új a térburkolat 

is az épület környékén. Köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak nagylelkű támogatásáért. 

 

A nyírágói óvoda megújulása után 
2019. március 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Március 20-án – a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos, Grezsa István jelenlétében – Nyírágón is átadták a program keretében 

felújított helyi óvodát. A jelenleg 17 gyermek által látogatott óvoda, ami a község egyetlen 

oktatási intézménye, 31,5 millió forintból szinte teljesen megújulhatott. A vízvezeték-hálózat 
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mellett az új fűtőtesteket magába foglaló központi fűtési rendszert is korszerűsítették, de 

megvalósult a nyílászárók cseréje és az új padlóburkolatok elhelyezése is. A mosdó és a 

mellékhelyiségek felújításán túl új elektromos fogyasztókkal, mosogatógéppel és üveglapos 

sütővel is bővült a konyha, de természetesen a bútorzat teljes cseréje is megtörtént; az 

óvodának húsz éve otthont adó épület tehát teljes külső és belső felújításon esett át. 

 

Rimaszombatban is bemutatkozott a Magyar7 hetilap 
2019. március 21. – Ma7.sk 

Rimaszombatban is bemutatkozott hetilapunk, a Magyar7. A Három Rózsa Kávéházban nagy 

volt az érdeklődés a tavaly májustól megjelenő hetilap iránt, amely ezúttal az Esték a Gömöri 

Hírlappal elnevezésű sorozat keretén belül lett bemutatva, illetve népszerűsítve. A szerdai 

beszélgetést Juhász Dósa János, a Gömöri Hírlap főszerkesztője vezette, aki Molnár Juditot, a 

Ma7 médiacsalád főszerkesztőjét, Kövesdi Károlyt, a Magyar7 vezető szerkesztőjét, illetve a 

lap két gömöri regionális tudósítóját, Virsinszky Tamást és Fábián Gergőt kérdezte a 

kezdetekről, az eltelt egy év tapasztalatairól, valamint a jövőbeli tervekről. 

 
Magyar gyereket magyar iskolába – nyílt nap a tejfalusi iskolában 
2019. március 21. – Felvidék Ma 

Nyílt napot tartottak tegnap, március 20-án a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 

Tejfalun. Sok-sok óvodás és szüleik érdeklődve ismerkedtek meg a környezettel, az iskolával, 

a tanító nénikkel. A mindig mosolygós, kedves, energiával teli Baráth Hajnalka igazgatónő 

fogadott bennünket. Az első osztályos tanulók mutatták meg, mit tanulnak a magyar és 

szlovák órán, az ovisok pedig csillogó tekintettel és érdeklődve figyelték, mi vár rájuk 

szeptembertől az iskolapadban. Természetesen az ovisokat is bevonták az órákba, legnagyobb 

sikere annak volt, amikor ők is írhattak a táblára krétával. Az igazgatónő nyitóbeszédében 

hangsúlyozta, hogy az iskolaválasztásnál az elsődleges szempont, hogy magyar iskolát 

válasszunk a gyerekeinknek. Elmondta, milyen előnyei vannak ennek a családias hangulatú, 

kis létszámú iskolának, ahol a gyerekek, tanárok, szülők kapcsolata meghitt, barátságos. 

Informált bennünket a tanítási módszerről, az egész napos iskola előnyeiről. 

 

A Híd azt tanácsolja a szimpatizánsainak, hogy Čaputovára szavazzanak 
2019. március 21. – Új Szó, Körkép 

A Híd azt tanácsolja a választóinak és a szimpatizánsainak, hogy az elnökválasztás második 

fordulójában Zuzana Čaputovát támogassák. Erről Debnár Klára, a párt szóvivője tájékoztatta 

a TASR hírügynökséget csütörtökön. „A találkozón a csapatok tisztázták a Szlovákiában élő 

kisebbségeket érintő kérdésekben elfoglalt álláspontokat. A Most-Híd párt, úgy, ahogy Bugár 

Béla pártelnök a választások éjszakáján kilátásba helyezte, azt ajánlja a szavazóinak és a 

szimpatizánsainak, hogy az elnökválasztás második körében Zuzana Čaputovát támogassák” 

– fejtette ki Debnár. 
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https://ma7.sk/tajaink/rimaszombatban-is-bemutatkozott-a-magyar-7-hetilap
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https://felvidek.ma/2019/03/magyar-gyereket-magyar-iskolaba-nyilt-nap-a-tejfalusi-iskolaban/
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-azt-tanacsolja-a-szimpatizansainak-hogy-caputovara-szavazzanak
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Pásztor: Jó döntés született Brüsszelben 
2019. március 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

"A döntés senkinek sem jelent arcvesztést, mindenki számára felvállalható" - kommentálta az 

Európai Néppárt (EPP) szerdai közgyűlésének Fidesszel kapcsolatos határozatát a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a Pannon RTV-nek nyilatkozva. "Hosszadalmas vitát követően és az 

eredeti javaslathoz képest módosítva, meggyőző többséggel, 190 igen és 3 nem szavazat 

mellett fogadták el a Fideszről szóló záradékot. A legfontosabb, hogy az európai parlamenti 

választásig a Néppárt egysége megmarad, és a kampány is egységes lesz" - hangsúlyozta Deli 

Andor, a Fidesz-KDNP EP-képviselője is. 

 

A szerb-magyar együttműködés erősítése 
2019. március 21. – Pannon RTV 

Több dokumentumot fogadott el mai ülésén a szerb kormány a Szerbia és Magyarország 

közötti együttműködés megerősítése érdekében az innováció, a közlekedés és az 

infrastruktúra területén. A szerb kormány memorandumot fogadott el a Szabadka-Szeged 

közötti vasútvonal felújításáról, illetve a Tisza szerbiai szakaszának hajózhatóságának 

felújításáról. 

 

Pályázati lehetőségek Zentán 
2019. március 21. – Pannon RTV 

A nyilvános felhívásokról és pályázatokról tájékoztatta a zentai munkaadókat a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat nagykikindai fiókintézete a zentai Városházán. A helyszínre érkező 

közel hetven munkaadó egyebek mellett a szakmai gyakornokokkal, és a munkások számának 

növelésével kapcsolatos pályázatokról is informálódhatott. A helyszínen jelenlévő vállalatok 

illetékeseit, valamint a kis- és nagyiparosokat Czegledi Rudolf polgármester köszöntötte. 

 

Ukrajnai választások: Zelenszkij a legnépszerűbb jelölt a felmérések szerint 
2019. március 21. – karpatalja.ma 

A Rejting elnevezésü közvéleménykutató portál munkatársainak statisztikája alapján az 

ukrajnai elnökjelöltek közül mindössze négyen vannak, akik eséllyel indulnak a végső 

győzelemért – számolt be róla a mukachevo.net internetes hírportál. Az ukrán állampolgárok 

szerint a jelenlegi elnökön, Petro Porosenkón kívül még Volodimir Zelenszkij, Julija 

Timosenko és Jurij Bojko is nagy esélyekkel vághat neki a március 31-i elnökválasztásnak. 

 

Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja – online premier 
2019. március 21. – karpatalja.ma 

Milyen most magyarnak lenni Kárpátalján? Milyenek a hétköznapok? Hogy élik meg az itt 

élők a háborút, mit gondolnak az ukrán-magyar viszonyról, az új oktatási törvényről, az 

elvándorlásról? Milyen az élet a magyarság központjának számító Beregszászban, és milyen a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23465/Pasztor-Jo-dontes-szuletett-Brusszelben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerb-magyar-egyuttmukodes-erositese
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/palyazati-lehetosegek-zentan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukrajnai-valasztasok-zelenszkij-a-legnepszerubb-jelolt-a-felmeresek-szerint/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szomszedaink-a-magyarok-karpatalja-online-premier/
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peremterületeken? Milyen kép él az ukránok fejében a magyarokról? Mik a legjellemzőbb 

sztereotípiák, és mit gondolnak Kárpátaljáról a régión kívül élők? 

 

A HMDK március 15-ei központi ünnepsége Csúzán 
2019. március 21. – Képes Újság  

A magyarság legszebb, leglelkesítőbb ünnepe március 15-e. A Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége központi ünnepségének egyik helyszíne minden évben a 48-as 

emlékhellyel büszkélkedő Csúza, ahol Ács Gedeon felújított síremlékénél és a Kossuth-

domborműnél koszorúzással, majd alkalmi műsorral emlékezünk a forradalom és 

szabadságharc hőseire. 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Baranyától a 
tengermellékig 
2019. március 21. – Képes Újság  

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik 

legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte 

megülik, és mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben ünnepélyes kereteket 

adni a megemlékezéseknek. 

 
Folytatódik a munka a Nagypiszanicai Magyarok Közösségében 
2019. március 21. – Képes Újság   

Múlt szombaton került sor a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének tisztújító közgyűlésére. 

A tagság egyhangú döntése alapján a szervezet vezetője továbbra is Berkes Zlata marad. A 

Nagypiszanicai Magyarok Közössége 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy megőrizze a 

település magyar hagyományait és kultúráját. Berkein belül gyermektánccsoport és 

tamburazenekar is működik. A szervezet 2015-ben döntött úgy, hogy csatlakozik a HMDK-

hoz, melynek azóta is tagja. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 21. – Kossuth Rádió 

 

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 

(MOGYTTE) szenátusa szerdán arról döntött, hogy elismeri azokat a jegyeket, amelyeket a 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-marcius-15-ei-kozponti-unnepsege-csuzan/
https://kepesujsag.com/az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-unnepe-baranyatol-a-tengermellekig/
https://kepesujsag.com/az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-unnepe-baranyatol-a-tengermellekig/
https://kepesujsag.com/folytatodik-a-munka-a-nagypiszanicai-magyarok-kozossegeben/
https://kepesujsag.com/folytatodik-a-munka-a-nagypiszanicai-magyarok-kozossegeben/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-21_18-02-00&enddate=2019-03-21_18-40-00&ch=mr1
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téli vizsgaidőszakban nem az egységesített tételek alapján adtak az egyetem egyes tanárai, de 

ezen oktatók ellen vizsgálatot indítanak. Az ülésen 29 „engedetlen”tanárt nevesítettek, akik 

megtagadták az egységes tételek szerinti vizsgáztatást. Szabó Béla, az orvosi egyetem magyar 

tagozatának vezetője szerint -  a magyar tagozat oktatóinak túlnyomó többsége vállalta, hogy 

nem az egységes, hanem a magyar szakirodalmat is tartalmazó tételek szerint vizsgáztat, ezért 

a szenátusi ülésen ismertetett névsor nem teljes. Kérdés, hogy miért csak bizonyos tanárok 

ellen indítanak fegyelmi eljárást.  

Százhoz közelít a Felvidéken magyar kormányzati támogatással felújított óvodák száma. 

Szerdán három intézményt adott át Grezsa István miniszteri biztos. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

A magyar kormány szorgalmazza és  támogatja is  a testvértelepülési kapcsolatokat - hangzott 

el azon a konferencián, amelyet a Hargita és Tolna megyei önkormányzat szervezett 

Csíkszeredában. Itt készült Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője és Tóth Mihály 

alkotmányjogász, korábbi ukrán parlamenti képviselő Kijevben tartott közös 

sajtótájékoztatót. A témát a 2014 és 2018 közötti időszak ukrajnai, magyarellenes akciók 

adták. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Brenzovics Lászlót hallják. 

 

Ha sok magyar megy el szavazni, nem csak kettő, hanem akár három EP képviselője is lehet 

az erdélyi magyarságnak. Ha alacsony lesz a magyarság a szavazási kedve, akkor lehet, hogy 

egy sem lesz! Az RMDSZ eredménye a román részvételtől is függ. A részletekről Barna Gergő 

szociológust kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Unió Erdéllyel – Unió Európával: mandátumösszegző konferenciát tartottak Brüsszelben, az 

Európai Parlamentben. A 12 év után leköszönő Tőkés László EP-képviselőt barátai, 

munkatársai méltatták. Alojz Peterle néppárti képviselő, egykori szlovén miniszterelnök 

megköszönte Tőkés Lászlónak azt, hogy együtt dolgozhattak az Európai Parlamentben, és 

nagyra értékelte kollégája folyamatos kiállását az erdélyi magyarok és az őshonos nemzeti 

közösségek ügyéért.  A Londonból érkező David Campanale, akit a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem egyik alapítójaként tartanak számon, arról beszélt, hogy az eltelt harminc év 

alatt a közép-európai országok felzárkózási időszaka lejárt, és immár fontos szerep hárul 

reájuk Európa megmentésében. A rendezvény díszvendége Schmitt Pál egykori köztársasági 

elnök volt.    

 


