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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: egymilliárd forint a diaszpóra magyarsága, a testvértelepülési 
programok és az ifjúsági szervezetek támogatására 
2019. december 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap,  Demokrata, 

maszol.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Pannon RTV, Magyar Szó ,Vajdaság MA, Webrádió 

Összesen egymilliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 

a diaszpóra magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységét és a 

testvértelepülési programokat – jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

keddi budapesti sajtótájékoztatón. A három pályázat felhívásait most tették közzé. Az 

államtitkár ismertette: a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, 

magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára 500 millió forintot, az ifjúsági és cserkész 

közösségek tevékenységének támogatására 250 millió forintot, és testvértelepülési 

programok és együttműködések támogatására szintén 250 millió forintot különítettek el. 

Kifejtette: a diaszpórának szóló pályázat célja a világon szétszórtságban élő magyar 

közösségek boldogulásának, az anyaországgal való kapcsolataik fejlesztésének előmozdítása, 

a magyar nyelv, magyar identitás, magyar kultúra megőrzése szerte a világon. 

 

Megérkezett Kárpátaljára Rákóczi Ferenc Beregszászon felállítandó lovas szobra 
2019. december 3. – MTI, karpatalja.ma 

Magyarországról Kárpátaljára érkezett kedden Rákóczi Ferenc lovas szobra, amelyet a tervek 

szerint december 17-én avatnak fel Beregszász központjában. Az MTI érdeklődésére 

Brenzovics László, a szoborállítást Beregszász polgármesteri hivatalával közösen 

kezdeményező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, hogy 

sikerült Magyarországról zökkenőmentesen Kárpátaljára szállítani II. Rákóczi Ferenc 

életnagyságú lovas szobrát, a Püspökladányban élő és alkotó Győrfi Lajos alkotását. A szobrot 

Beregszászon, a Budapest téren állítják fel - tette hozzá. A KMKSZ elnöke szerint a Budapest 

tér - a talapzattal együtt hat és fél méter magas lovas szoborral - zarándokhely lesz egész 

Kárpátalja számára, hiszen II. Rákóczi Ferenc fontos történelmi személyisége mind a 

kárpátaljai magyaroknak, mind a ruszinoknak. A fejedelem a régióban élő valamennyi nép 

jogainak védelmében folytatta szabadságharcát, ezért emlékét ma is ápolják a vidéken - 

emlékeztetett Brenzovics László. A Rákóczi-szobor - Beregszász első lovas szobra - talapzatát 

még júniusban lerakták. 

 

Formához tartalom 
2019. december 4. – Demokrata – Ágoston Balázs, Sinkovics Ferenc 

Népességfogyás, szegénység, széthúzás. E terhekkel a nyakában készül a jövő februári 

parlamenti választásra a felvidéki magyarság. A legerősebb alakulat, a Magyar Közösség 

Pártja elnökével, Menyhárt Józseffel beszélgettünk esélyekről, reményekről, az iskola és a 

nyelv megtartóerejéről. Kiemelte, a felvidéki magyar politikai mezőny nemzedékváltás előtt 
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áll. Az MKP-ban ez már el is kezdődött, sok fiatal polgármesterük van, új megyei képviselők 

léptek a színre. Májusban mindössze 400 szavazattal maradtak le arról, hogy a felvidéki 

magyarságnak újra legyen képviselete Brüsszelben. Ezért is született elnökségi döntés még 

májusban arról, hogy rendezzék soraikat és kezdeményezzék az összefogást annak érdekében, 

hogy 2020. február 29-én újra legyen magyar politikus a pozsonyi parlamentben. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Demokrata 2019. december 4-i számában olvasható.) 

 

MMA-közgyűlés - Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a köztestület 
2019. December 3.  –MTI, Magyar Szó, hír.ma, Webrádió 

Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 

közgyűlése kedden, a fővárosi Pesti Vigadóban. A közgyűlésen 17 rendes taggal és szintén 17 

új levelező taggal bővült az MMA tagsága. Legutóbb 2017-ben választott új tagokat a 

köztestület. "Meggyőződésem, hogy kiváló névsor kerül a közgyűlés elé" - hangsúlyozta a 

tagválasztás előtt Vashegyi György, az MMA elnöke. Az közgyűlésen átadták az akadémiai 

tagozatok saját díjait, amelyekből évente kettő-kettőt adományozhatnak. Az MMA rendes 

tagjává választották Szörényi László írót és Makkai Ádám költőt, Salamin Ferenc és Radványi 

György építészt, Olasz Ferenc fotóművészt, Baráth Ferenc grafikusművészt, Lajta Gábor 

festőművészt, Gaál József képzőművészt, Tóth Klára filmkritikust és Sturcz János 

művészettörténészt. Rendes tag lett Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, Kóka Rozália 

népművész, Pártay Lilla táncművész, Lukács Sándor és Cseke Péter színművész, valamint 

Dobozy Borbála csembalóművész is. Levelező taggá választották Vadász Bence építészt, 

Máthé Tibor és Pap Ferenc operatőrt, Hefter László üvegművészt, Kontra Ferenc és Tóth 

László írót, Csurka Eszter képzőművészt, Sebő Ferenc előadóművészt, Kulin Ferenc 

irodalomtörténészt, Kucsera Tamás Gergely eszmetörténészt, Szakolczay Lajos 

irodalomtörténészt, Szerényi Béla népzenészt, Budainé Kósa Klára keramikust, Bereczky 

Csaba fafaragó népművészt, Eperjes Károly színművészt, Onczay Csaba gordonkaművészt és 

Paulik László hegedűművészt. 

 

Emberi méltóságot sértett Csomortányi a CNCD szerint, pénzbüntetéssel 
sújtották 
2019. december 3. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Pénzbírsággal sújtotta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Csomortányi 

István EMNP-elnököt amiatt, hogy egy fényképfelvétel tanúsága szerint még évekkel ezelőtt 

náci karlendítést mutatott be. Asztalos Csaba, a testület elnöke kedden a G4Media 

hírportálnak elmondta, a CNCD egyhangúlag elfogadott döntése alapján megállapította, hogy 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetője megsértette egy nemzeti kisebbség emberi 

méltóságát, valamint a náci rezsim áldozatainak emlékét. A diszkriminációs tanács ötezer 

lejes pénzbüntetést rótt Csomortányi Istvánra, akit egyúttal arra is köteleztek, hogy a CNCD 
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döntésének szövegét harminc napon belül tegye közzé az EMNP honlapján magyar és román 

nyelven egyaránt. “Ez egy politikai megrendelésre született döntés, nincs mit kezdeni vele” – 

nyilatkozott az MTI-nek Csomortányi István. Arra a kérdésre, hogy megtámadja-e a 

bíróságon a CNCD határozatát, kijelentette: jogászokkal fog tanácskozni erről, miután 

megismeri a határozat szövegét. Hozzátette: a döntést nem fogadja el, de nincs meggyőződve 

róla, hogy érdemes a román bíróságokon pereskednie az igazáért. 

 

Kiáll az ENSZ jelentése a romániai magyar oktatás érdekei mellett 
2019. december 3. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Bizottságnak törvénykezdeményezéseket kellene kidolgoznia a Minority SafePack 

polgári kezdeményezés nyelvhasználatra és oktatásra vonatkozó fejezetei alapján – áll abban 

a jelentésben, amelyet Fernand de Varennes, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 

kisebbségügyi különmegbízottja mutatott be a napokban. Ebben az általa kezdeményezett, 

kisebbségi oktatásról szóló májusi európai fórum következtetéseit összegzi – számolt be 

közleményében az RMDSZ. A most kiadott ENSZ-jelentés számos olyan elemet tartalmaz, 

amely a romániai magyar oktatás szempontjából is fontos. A dokumentum szerint az európai 

országoknak biztosítaniuk kell az anyanyelvi oktatást minden szinten, az adott kisebbség 

számarányának megfelelő arányban, de ahol ez nem megoldható, ott is biztosítani kell az 

anyanyelv oktatását. A jelentés szerint a magán oktatási intézmények számára nem szabad 

megtiltani a kisebbségi nyelven történő oktatást. A dokumentum arra is kitér, hogy a 

megfelelő minőségű képzés érdekében törekedni kell a modern megközelítésre a kisebbségi 

nyelveken történő oktatás módszertanában is, és ezt folyamatosan a diákok igényeihez kell 

alakítani. Az RMDSZ közleménye szerint fontos eleme az ajánláscsomagnak, hogy a 

diákoknak a fő oktatási nyelven kell vizsgázniuk. 

 

Átment a román parlament szakbizottságán a magyarokat sértő „Trianon-
ünnep” 
2019. december 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Újabb magyarellenes törvénytervezet kapott zöld jelzést a parlamentben: a képviselőház 

közigazgatási bizottsága kedden kedvezően véleményezte azt a kezdeményezést, amely román 

nemzeti ünneppé tenné június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját. A 

szavazás eredménye kapcsán Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 

leszögezte: a trianoni békeszerződés napjának román nemzeti ünneppé történő nyilvánítása 

sértő a romániai magyarság számára, és szembemegy minden eddigi olyan törekvéssel, amely 

a többség és a magyar közösség békés együttélését szolgálja, ahogyan az erre vonatkozó 

törvénytervezet korlátozza a közös jövőt és tervezést is. 
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Borboly reagált a budapesti román nagykövet Pro Economicára vonatkozó 
kijelentéseire 
2019. december 3. – transindex.ro 

Borboly Csaba szerint Bukarestben üdvözölniük kellene, hogy Magyarország kormányának 

támogatási szerződéseit a nyertes pályázók sorra írják alá, nem pedig „otromba, az elemi 

diplomáciai szabályokat felrúgó” üzeneteket kellene megfogalmazni. A Hargita Megyei 

Tanács elnöke ezzel Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövetének kijelentéseire 

reagált, aki szerint a román hatóságokat is be kell vonni az erdélyi gazdaságfejlesztési 

programba. „Függetlenül attól, hogy Bukarestben mit mondanak, a fejlesztések útjába nem 

állhatnak” - jelentette ki a Hargita Megyei Tanács elnöke, majd hozzátette, hogy a „Fidesz–

RMDSZ-együttműködés stratégiai fontosságú Székelyföld gazdaságfejlesztése tekintetében”.  

 

Oktatáskutató a PISA-mérésről: tíz évvel ezelőtti szintre zuhant vissza Románia 
2019. december 3. – maszol.ro, tranisndex.ro 

Az elmúlt 9 év legrosszabb teljesítményét érték el a romániai diákok az iskolások képességeit 

összegző, nemzetközi teljesítménymérési program (PISA) 2018-as felmérésében, amelynek 

eredményeit kedden tette közzé az Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD). Mindhárom vizsgált területen – szövegértés, természettudományok, 

matematika – az átlag alatt teljesítettek a hazai diákok, és nőtt a funkcionális analfabéták 

aránya is. Papp Z. Attila oktatáskutató a Maszolnak úgy értékelt: Románia visszazuhant a 

2009-es szintre, holott az elmúlt években úgy tűnt, hogy kezd felzárkózni.  

 

Megkapta az engedélyt, indulhat a néptánc szak a kolozsvári Sapientián  
2019. december 3. – maszol.ro 

2020 őszén 15 hellyel indul néptánc szak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(Sapientia EMTE) Kolozsvári Karán, miután az intézmény november végén kézhez kapta az 

ideiglenes működési engedélyt az Országos Minőségbiztosító Bizottságtól (ARACIS). A 

néptáncművészeti szakot eredetileg 2019 őszétől indították volna el, de ehhez nem kapták 

meg időben a szükséges engedélyt. Romániában jelenleg a bukaresti, a jászvásári és a 

marosvásárhelyi egyetemeken lehet koreográfusi diplomát szerezni, a kolozsvári képzés 

viszont abban lehet egyedi, hogy a néptáncra, néptánc-oktatásra helyezi a hangsúlyt. Ezzel az 

ARACIS bizottsága is egyetértett, és értékelte, hogy a tanmenet nyitott az ország nemzetiségi 

kultúrái, így mind a román, a szász, a cigány tánckultúra iránt, számolt be Tonk Márton, a 

Sapientia EMTE szenátusának elnöke, a Kolozsvári Kar dékánja Csermák Zoltánnak, az 

MTVA kommunikációs munkatársának.  

 

Elhelyezésre kész a Szántay-szobor! 
2019. december 3. – Nyugati Jelen 

Elhelyezésre kész az aradi önkormányzat megrendelésére elkészített Szántay-szobor. Az egész 

alakos, 220 cm magas bronzalkotást Kocsis Rudolf szobrászművész készítette el. A néhai 

aradi műépítész, Szántay Lajos (Arad, 1872. február 20.–Arad, 1961. március 8.) emlékére 
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megalkotott darabot a Kultúrpalota lépcsőin fogják elhelyezni, Bognár Levente aradi 

alpolgármester szerint: „Amint az idő engedi”. Az egykori építész tiszteletére 2011-ben 

avattak emléktáblát az aradi Szántay-palotán, hasonló táblát helyeztek el a Kultúrpalota 

felavatásának centenáriumán is, a Maros-parti műemlék épület előcsarnokában. Szántay 

születésének 145. évfordulóján Aradon szobrot állítottak fel. 

 

Mozgalomba tömörült az MPP belső ellenzéke és a pártból kizárt politikusok  
2019. december 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párton (MPP) belüli viták és sorozatos kizárások szervezkedésre 

ösztönözték a párt belső ellenzékét és kizárt politikusokat, akik kedden, Sepsiszentgyörgyön 

bejelentették, hogy létrehozták az Erdélyi Polgári Mozgalmat. A kezdeményezők szerint 

ennek célja, hogy helyreállítsa a törvényességet a párton belül, ugyanakkor leszögezték a 

mozgalom színeiben nem kívánnak indulni a választásokon és nem is akarnak párttá alakulni. 

Az Erdélyi Polgári Mozgalom kezdeményezői Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt parlamenti 

képviselők, Csáki Attila az MPP Kovászna megyei elnöke, Nagy Gábor Levente a párt 

sepsiszentgyörgyi elnöke, Pethő István leváltott választmányi elnök, Csomortáni Gál László az 

MPP leváltott Hargita megyei elnökségi tagja, Salamon Zoltán az MPP egykori ügyvezető 

elnöke és Rákossy Botond leváltott és a pártból is kizárt Hargita megyei elnök, akik szerint 

már mások is jelezték, hogy csatlakoznak a mozgalomhoz, amely nyitott minden politikai 

párt, civil szervezet és egyház tagsága számára.  

 

Rákóczi-nap a nagyölvedi SuliOviban 
2019. december 3. – Ma7.sk 

A magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt – Gyulafehérvárott történő erdélyi fejedelemmé 

választásának 315. évfordulója alkalmából – II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. A 

nagyölvedi Alapiskola és Óvodában november utolsó tanítási napjának teljes egésze a vezérlő 

fejedelemről és a kuruc korról szólt. „Két évvel ezelőtt a barokk kornak szenteltük az évet, 

tavaly a reneszánsz került sorra, az idén pedig újra visszanyúltunk a barokkhoz, de annak egy 

külön szegmensének, a kuruc kornak az alaposabb megismerését, bővebb körüljárását tűztük 

ki célul” – mondta el köszöntőjében az iskola igazgatónője, Cseri Kinga. 

 

Kistérségi konferencia az elfogadásról és a befogadásról 
2019. december 3. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Lévai és Nagykürtösi Területi Választmánya 

december 3-án Fedezz fel, fogadj el, fejlessz! címmel szervezte meg a kistérségi 

konferenciáját. A Léván megtartott szakmai találkozón a Lévai és a Nagykürtösi járások 

tanintézményeinek vezetői, tanárai, nevelői és pedagógiai asszisztensei vettek részt. Andruska 

Csilla, a SZMPSZ Lévai és Nagykürtösi Területi Választmányának elnöke köszöntőjében 

kifejtette: a kistérségi konferencia igyekszik modern, a pedagógusok mindennapjaiban 

érzékelhető problémaköröket körbejárni. 
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Mutatjuk a Magyar Közösségi Összefogás teljes listáját 
2019. december 3. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

A három párt (MKP, Magyar Fórum és az Összefogás Mozgalom) közös listájának első helyén 

Bárdos Gyula indul. A lista benyújtásának határideje december 1., vasárnap éjfél volt. 

December 6-án pénteken ül össze az állami választási bizottság, mely megvizsgálja a 

dokumentumokat és dönt azok nyilvántartásba vételéről. Kisorsolják azt is, melyik párt 

hányas számmal indul a választáson. 

 

Hajnal Jenő: A Duna összeköti a délvidéki magyarokat is 
2019. december 3. – Vajdaság MA 

Szerbia és Horvátország szomszédos régiói A Duna összeköt bennünket elnevezéssel közös 

projektumot indítanak. Az együttműködésbe bekapcsolják a vajdasági kisebbségek nemzeti 

tanácsait, így a magyar országos kisebbségi önkormányzatot is. A Magyar Nemzeti Tanács 

pénteki ülésén hozta meg határozatát, hogy részt vesz az együttműködésben, amely révén 

szorosabbra fűzheti kapcsolatait az 1991-es délszláv háborúk idején külön országokba került 

délvidéki magyarság. Az együttműködésről Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdeztük. 

 

Zenta: A fogyatékkal élő személyeket fogadták 
2019.december 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete gondozottjait fogadták ma 

délelőtt a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a zentai önkormányzat illetékesei a helyi 

Kölyökkuckóban, ahol a sérült személyek alkalmi műsorral köszönték meg nekik az egész 

éves támogatást. 

 

Jótékonysági akcióval egybekötött adventi vásár Magyarkanizsán 
2019. december 3. – Pannon RTV 

Jótékonysági akcióval, karácsonyi dalokkal, mikulásfutással és kreatív gyermektornával is 

készülnek a szervezők az idei Adventi Vásárra Magyarkanizsán. A kétnapos rendezvény 

pénteken délután veszi kezdetét a Városháza előtti kis parkban, ahol a Tisza Néptáncegyüttes 

hangolódó műsorát, és a Jingle Jazz-duó koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. 

Szombaton a Duhaj zenekar indítja a vásárt és Sőreg Anita kreatív tornára invitálja a 

gyerekeket, majd a Varázsszín Drámakör készül előadással. A programot mindkét napon 

kézműves gyermekfoglalkozások kísérik fűtött sátorban, valamint a kézműves kirakodó vásár 

és a karácsonyi sütemények kóstolója sem marad el. A szervezők pedig a jótékonysági 

akcióval a szegény sorsú gyerekeket szeretnék segíteni. 
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https://felvidek.ma/2019/12/mutatjuk-a-magyar-kozossegi-osszefogas-teljes-listajat/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24462/Hajnal-Jeno-A-Duna-osszekoti-a-delvideki-magyarokat-is.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24463/Zenta-A-fogyatekkal-elo-szemelyeket-fogadtak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jotekonysagi-akcioval-egybekotott-adventi-vasar-magyarkanizsan
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Jótékonysági vásár Beregszászban 
2019. december 3. – karpatalja.ma 

Jótékonysági vásárt rendeznek december 4-én Beregszász főterén – adta hírül a 

mukachevo.net internetes hírportál. 

A vásáron az iskolások által készített termékeket lehet megvásárolni. A befolyt összeggel 

Makszim Bezrucsenko, Dmitro Paljok és Nikita Bubnova kezelését támogatják. 

A jótékonysági vásárt második éve rendezik meg a Vérke-parti városban. 

 

Görögkatolikus hittanos napot tartottak Beregszászban 
2019. december 3. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség november 30-án hittanos napot tartott magyar 

ajkú általános iskolásainak és óvodásainak. 

A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában megrendezett programot a két 

hitoktató, Biszku Éva és Lőrincz Bernadett mellett a gyakorlaton lévő Pősze Gergely teológiai 

hallgató szervezte meg az advent témakörében. 

 

Kárpátalján tárgyalt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetése 
2019. december 3. – Kárpátalja 

Múlt héten munkalátogatásra megyénkbe érkezett a szomszédos Magyarország küldöttsége 

Seszták Oszkárral, a Tisza ETT elnökével, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

vezetésével az élen. A delegációt Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és első 

helyettese, Barta József, a KMKSZ alelnöke fogadta. A találkozón részt vett Szabóné Cap 

Andrea, a Tisza ETT igazgatója, Majorné László Brigitta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közgyűlés nemzetközi és területfejlesztési referense, Vaszil Makovszkij, a helyi 

önkormányzatok, a nemzetközi és regionális kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó főosztály 

vezetője és mások. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 4. – Kossuth Rádió 

Temesvár magyarsága december 12-e és 16-a között (csütörtöktől hétfőig) emlékezik a 30 

évvel ezelőtti népfelkelés kitörésére, a református gyülekezet és akkori lelkipásztora, Tőkés 

László bátor kiállására. Az évforduló alkalmából az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezett 

nagyszabású, számos eseményt magába foglaló programsorozatot. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jotekonysagi-vasar-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/gorogkatolikus-hittanos-napot-tartottak-beregszaszban-2/
http://karpataljalap.net/2019/12/03/karpataljan-targyalt-szabolcs-szatmar-bereg-megye-vezetese
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-12-03_18-02-00&enddate=2019-12-03_18-40-00&ch=mr1
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Választásokat tartanak a Marosvásárhelyi  Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti , Tudomány- 

és Technológiai Egyetemen, miután a jelenlegi vezetőség  négy  éves mandátuma lejárt. A 

főtanszékek szintjén november végén már lezárult a vezetőválasztás folyamata, a jövő év 

elején pedig az egyetemi szenátus és a kari tanácsok tagjait választják majd meg. A magyar 

tagozat oktatói számarányuknak megfelelően kapnak helyet a vezető testületekben, ezért – a 

sajtóhírekkel ellentétben – nem történhet meg, hogy képviselet nélkül marad a magyar 

tagozat, de az egyesített egyetemen a magyar oktatók aránya csökkent, ezzel együtt az 

érdekérvényesítő erejük is. 

 

Egy éve tartották az önkormányzati választásokat Szlovákiában. Hosszú idő után új 

polgármester, Kacz Éva került  a 4000 lakosú mátyusföldi település, Nádszeg élére. Az azóta 

eltelt időszak eredményeiről tájékoztat a falu polgármestere. 

 

A felvidéki Nádszeget tehát nem jellemzi az elvándorlás, sőt, lakosainak száma folyamatosan 

nő, bár emiatti örömük korántsem felhőtlen. Következő helyszínünkön azonban már a 

nagyobb települések is szórványosodnak. A magyar közösségek többségében azonban 

megküzdenek a mindennapokért, és akik maradnak, teszik a dolgukat. Ilyen település a 

délvidéki Torda, azaz Torontáltorda is.   

 

Sokszínű rendezvénysorozattal ünnepelte megalapításának 100. évfordulóját az elmúlt 

napokban a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum. Díszfalat és iskolamúzeumot is 

avattak. 

 


