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Nyomtatott és online sajtó 
 

  

Potápi: újabb kárpátaljai óvodát korszerűsítettek a magyar kormány 
támogatásával 
2020. január 30. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Origo, hirado.hu, Demokrata, Magyar 

Szó, Hír Tv, M1, Kossuth Rádió, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Újabb kárpátaljai óvodát újítottak fel és korszerűsítettek a magyar kormány támogatásával, 

ezúttal Csontoson – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára csütörtökön a helyszínről telefonon az MTI-nek nyilatkozva. „Külön öröm 

számunkra, hogy ez már a második olyan óvoda a magyarok által is lakott ukrajnai megyében, 

amely csatlakozott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programhoz, de amelybe kizárólag 

ukrán gyerekek járnak, ugyanis a szlovák határhoz közeli Csontos (ukránul: Kosztrino) egy 

színukrán falu” – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az egész Kárpát-medencére 

kiterjedő program harmadik üteme tart éppen. Az óvodába 40 gyerek jár, akiknek a szülei 

vállalták, hogy gyerekeik a pedagógiai program keretében magyar nyelvet tanuljanak – 

magyarázta. „Számunkra fontos, hogy Kárpátalján is a különböző nemzetiségek megismerjék 

egymás kultúráját, tehát az ukránok is a magyart” – jelentette ki Potápi Árpád János. 

 

Menő magyarországi gimnáziumban tanulni – Hazavárják a diaszpóramagyarság 
fiataljait 
2020. január 30. – PestiSrácok 

A diaszpórában, a Kárpát-medence határain túl élő magyarság fiataljainak indul gimnáziumi 

képzés a Sárospataki Református Kollégiumban ez év szeptemberétől – jelentették be a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és az intézmény közös sajtótájékoztatóján. Mint ismert, 

mintegy 2,5 millió magyar él a diaszpórában, akik számára a visszajelzések szerint vonzó a 

magyarországi gimnáziumi oktatás, különösen egy olyan időszakban, amikor a fiatalok 

amúgy is saját identitásukat keresik. Buzásné Nagy Gabriella igazgató-helyettes portálunknak 

elmondta: ami a külhoni fiataloknak kezdetben kaland lehet, az később egész életre szóló lelki 

bázist jelent, hiszen a sárospataki gimnáziumi lét mindenkit magával ragad. A bejelentés 

kapcsán Szilágyi Péter miniszteri biztos portálunknak kiemelte: a diaszpóra magyarsága 

éppen azt mutatja egyes ellenzéki pártok nemzetellenes törekvéseivel szemben, hogy lehet a 

nagyvilágban büszke magyarként élni, és külföldön is kiállni a magyar érdekek mellett. Úgy 

vélte, a külhoni magyarság elismeréssel fogadja és büszke arra, hogy Magyarország az elmúlt 

években kiáll saját igazáért, megvédi nemzeti érdekeit és ezer éves keresztény gyökereit. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/ujabb-karpataljai-ovodat-korszerusitettek-a-magyar-kormany-tamogatasaval-7726661/
https://magyarnemzet.hu/belfold/ujabb-karpataljai-ovodat-korszerusitettek-a-magyar-kormany-tamogatasaval-7726661/
https://pestisracok.hu/meno-magyarorszagi-gimnaziumban-tanulni-hazavarjak-a-diaszporamagyarsag-fiataljait/?fbclid=IwAR10uWqkf8A8G135gAJbTtE0BSMz1OPJp7yVM9U0iKD6hhxBPesqbgTqhoI
https://pestisracok.hu/meno-magyarorszagi-gimnaziumban-tanulni-hazavarjak-a-diaszporamagyarsag-fiataljait/?fbclid=IwAR10uWqkf8A8G135gAJbTtE0BSMz1OPJp7yVM9U0iKD6hhxBPesqbgTqhoI
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Kötelezővé tenné az RMDSZ a nyelvi sokszínűség megjelenítését az iskolákban 
2020. január 30. – Krónika 

Olyan törvénytervezetet dolgozott ki az RMDSZ, mely szerint a vegyes tannyelvű iskolák 

vezetőségi összetételének kötelező módon tükröznie kell az adott település etnikai arányát, a 

diákok anyanyelvének a belső feliratokon is meg kell jelennie, ugyanakkor szabályoznák a 

szórványban működő kisebbségi osztályok hovatartozását is.  

 

Kilakoltatja a magyar könyvesboltot a váradi palotában létesítendő Magyar 
Házból az RMDSZ alapítványa 
2020. január 30. – Krónika 

Költöznie kell a nagyváradi Sonnenfeld-palotában létesítendő Magyar Házból egy magyar 

könyvesboltnak. Miközben a tulajdonos szerint korábban az RMDSZ-közeli Iskola Alapítvány 

ígéretet tett arra, hogy maradhatnak, Nagy Zoltán Levente alapítványi igazgató úgy véli, „jó és 

kompromisszumos megoldások” születtek a volt és leendő bérlőket illetően. 

 

„A PNL-kormány a demokrácia sírásója” – Beterjesztette a PSD és az RMDSZ a 
bizalmatlansági indítványt 
2020. január 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be csütörtökön a kormány ellen a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és az RMDSZ. Az Orban/PNL-kormány – a román demokrácia privatizálása című 

dokumentum szerint „a kabinetnek mennie kell, mert az európai normákkal szemben, 

egyoldalúan, konzultáció és vita nélkül, a választások küszöbén, felelősségvállalással 

módosította a választási törvényt”. Politikai források szerint a bizalmatlansági indítványt 208 

PSD-s és RMDSZ-es törvényhozó írta alá. Ahhoz, hogy megbukjon a liberális kormány, 233 

szenátornak és képviselőnek kell támogatnia szavazatával az előterjesztést. 

 

Vitát kezdeményez a csíkszeredai RMDSZ-es polgármester-jelöltek között 
Korodi Attila 
2020. január 30. – szekelyhon.ro 

Nyilvános vitát kezdeményez Korodi Attila parlamenti képviselő azoknak a jelölteknek a 

részvételével, akik az RMDSZ színeiben indulnának a csíkszeredai polgármesteri tisztségért 

az idei helyhatósági választásokon. A Hargita megyei parlamenti képviselő több mint egy hete 

jelentette be, hogy megméretné magát a magyar érdekvédelmi szövetség előválasztásán, 

csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében pedig nyilvános vitára hívta mindazokat, akik az 

RMDSZ színeiben jelöltetnék magukat a város elöljárójának.  

 

Az RMDSZ az Antal Árpád–Tamás Sándor párossal tervezi a jövőt Háromszéken 
2020. január 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A következő időszak feladata Székelyföldön a gazdasági és kulturális erőtér kialakítása, az 

infrastrukturális fejlesztések mellett a közösségépítés – hangzott el szerda este a 

sepsiszentgyörgyi színházban, a háromszéki RMDSZ 30. születésnapjára szervezett 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kotelezove-tenne-az-rmdsz-a-nyelvi-sokszinuseg-megjeleniteset-az-iskolakban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koltoznie-kell-a-magyar-hazbol-a-magyar-konyvesboltnak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koltoznie-kell-a-magyar-hazbol-a-magyar-konyvesboltnak
https://kronikaonline.ro/belfold/ba-pnl-kormany-a-demokracia-sirasojar-n-beterjesztette-a-psd-es-az-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvanyt
https://kronikaonline.ro/belfold/ba-pnl-kormany-a-demokracia-sirasojar-n-beterjesztette-a-psd-es-az-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvanyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121567-vitat-kezdemenyez-a-csikszeredai-rmdsz-es-polgarmester-jeloltek-kozott-korodi-attila
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121567-vitat-kezdemenyez-a-csikszeredai-rmdsz-es-polgarmester-jeloltek-kozott-korodi-attila
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121577-az-rmdsz-az-antal-arpad-tamas-sandor-parossal-tervezi-a-jov-t-haromszeken


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 30. 
3 

eseményen.  A harmincadik születésnap alkalmat teremtett a számadásra és a jövőtervezésre 

is, így az RMDSZ háromszéki szervezetét az utóbbi két évtizedben jelentős mértékben alakító 

Antal Árpád és Tamás Sándor páros egy pódiumbeszélgetésen beszéltek arról, hogyan látják a 

szervezet jövőjét és miként tervezik a háromszéki és sepsiszentgyörgyi önkormányzati 

munkát. 

 

Vincze Loránt az EP Kisebbségi Munkacsoportjának társelnöke lett  
2020. január 30. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az Európai Parlament (EP) Kisebbségi Munkacsoportja csütörtökön, brüsszeli alakuló ülésén 

társelnökévé választotta Gál Kinga fideszes EP-képviselőt, valamint Vincze Lorántot, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) néppárti képviselőjét. A magyar 

képviselők mellett Francois Alfonsi, korzikai francia zöldpárti képviselő látja el a 

munkacsoport társelnöki feladatait az elkövetkező öt évben. 

 

Derzsi László is indulna a székelyudvarhelyi polgármesteri székért 
2020. január 30. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Megméretkezne a polgármesteri tisztségért Székelyudvarhelyen Derzsi László, az RMDSZ 

helyi elnöke. Kimondott célja, hogy „ugrásszerű” fejlődést érjen el a városban, mielőbb 

felhasználva a lehetséges forrásokat. Kompromisszumokkal vetne véget a politikai 

csatározásoknak, amelyek szerinte gátolják a haladást. 

 

Nyílt előválasztást tartanak Gyergyószéken 
2020. január 30. – szekelyhon.ro 

A választópolgárokra bízza a döntést az RMDSZ arra vonatkozóan, hogy kik induljanak a 

szövetség színeiben a gyergyószéki településeken polgármesterjelöltként, illetve, hogy kik 

milyen sorrendben kerüljenek fel a helyi képviselői listákra. Határoztak arról is, hogy a 

gyergyószéki szervezet is állít jelöltet a megyei önkormányzat elnöki tisztségére. 

 

Fiatalokat juttatna a csíkszeredai önkormányzatba a CSTIT 
2020. január 30. – szekelyhon.ro 

Három önkormányzati képviselőjelöltet indít a CSTIT ifjúsági szervezet a csíkszeredai 

előválasztáson, azt szeretnék, ha az ifjúság érdekei is képviselve lennének az önkormányzati 

képviselő-testületben. Az RMDSZ mindkét csíkszeredai polgármesterjelöltjével 

megállapodtak abban, hogy azok támogatni fogják őket ebben a törekvésükben. 

 

Kelemen Hunor: szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy 2020-ban nem lesz 
kétfordulós a polgármester-választás  
2020. január 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Valamennyi törvényhozónak, aki nem ért egyet a kétfordulós polgármester-választásról szóló 

tervezettel vagy annak a kormányzati felelősségvállalással történő elfogadásával, kötelessége 

megszavazni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt - véli az RMDSZ elnöke. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/121599-vincze-lorant-az-ep-kisebbsegi-munkacsoportjanak-tarselnoke-lett
https://szekelyhon.ro/aktualis/derzsi-laszlo-is-indulna-a-szekelyudvarhelyi-polgarmesteri-szekert
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyilt-elovalasztast-tartanak-gyergyoszeken
https://szekelyhon.ro/aktualis/fiatalokat-juttatna-a-csikszeredai-onkormanyzatba-a-cstit
http://itthon.transindex.ro/?hir=58342&kelemen_hunor_szinte_teljesen_biztos_vagyok_abban_hogy_2020ban_nem_lesz_ketfordulos_a_polgarmestervalasztas
http://itthon.transindex.ro/?hir=58342&kelemen_hunor_szinte_teljesen_biztos_vagyok_abban_hogy_2020ban_nem_lesz_ketfordulos_a_polgarmestervalasztas
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Kelemen Hunor azt is leszögezte, amennyiben nem bukik meg a kormány, megtámadják a 

törvényt az alkotmánybíróságon, és a taláros testület hasonló ügyekben hozott döntései 

alapján meggyőződése, hogy nyert ügyük lesz. "Ezért jelen pillanatban szinte száz százalékban 

biztos vagyok abban, hogy 2020-ban nem lesz kétfordulós a polgármester-választás" - 

szögezte le.  

 

Srí Lanka-i pékek Gyergyóditróban: az RMDSZ elutasítja a gyűlöletkeltést 
2020. január 30. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ elfogadhatatlannak tart mindennemű gyűlöletkeltést, ami más emberek vagy 

embercsoportok ellen irányul csupán a bőrük színe miatt vagy azért, mert más nyelvet 

beszélnek – jelentette ki csütörtökön a Maszolnak Hegedüs Csilla. A RMDSZ szóvivőjét a 

Gyergyóditróban kialakult helyzet kommentálására kérték. Mint ismert, a Hargita megyei 

település lakóinak egy része napok óta lázadozik amiatt, hogy az egyik helyi pékség 

tulajdonosa a napokban két Srí Lanka-i pékmestert alkalmazott. A ditróiak egy része 

nehezményezte az „idegenek” jelenlétét a településen, és migránsveszélyt kiáltva Facebook-

csoportot hozott létre, amelyen durván fenyegették a vállalkozót és a vendégmunkásokat is. 

Az RMDSZ-es polgármester falugyűlés összehívását ígérte szombatra.  

 

Minden magyar háza 
2020. január 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Nagyvárad amúgy is kényes hely, közismert, hogy a helyi, 

illetve megyei RMDSZ igyekszik minden magyar intézményt, civil szervezetet vagy kulturális 

kezdeményezést az uralma alá vonni, illetve amelyeket nem tud, azokat ellehetetleníteni (lásd 

a nagyváradi magyar közösség legnagyobb fesztiváljává vált Szent László Napok lenyúlására 

tett kísérletet). Reméljük, az RMDSZ alapítványa által kialakítandó Magyar Házban ez az 

átkos gyakorlat nem folytatódik. Hogy az alapítvány mostani, furcsa kommunikációs lépése 

csak egyszeri, soha meg nem ismétlődő baki volt. Hogy a magyar adófizetők pénzéből 

kialakítandó kulturális központ a jövőben pártszimpátiától függetlenül tényleg minden 

nagyváradi magyar háza lesz”. 

 

Bemutatták a Magyar Közösségi Összefogás roma stratégiáját 
2020. január 30. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás roma stratégiájának felvázolása és bemutatása volt a célja a 

felvidéki magyar romák, a FeMaRo tisztújító kongresszusának Rimaszombatban. A több mint 

száz küldött részvételével zajló kongrsszuson Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja 

elnöke kiemelte, hogy az MKP-nak stratégiai célja és feladata a Dél-Szlovákiában élő 

romákkal való együttműködés. 

 

Határ menti községek együttműködése az idegenforgalom területén 
2020. január 30. – Felvidék Ma 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121601-sri-lanka-i-pekek-gyergyoditroban-az-rmdsz-elutasitja-a-gy-loletkeltest
https://ma7.sk/videok/bemutattak-a-magyar-kozossegi-osszefogas-roma-strategiajat
https://felvidek.ma/2020/01/hatar-menti-kozsegek-egyuttmukodese-az-idegenforgalom-teruleten/
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Január 28-án sajtótájékoztatót tartottak a határon átnyúló Castle to castle nevű projekttel 

kapcsolatban Bodrogszerdahelyen. A projektpartnerek részvétele mellett tájékoztatták a 

média képviselőit a pályázat céljairól, valamint annak kedvező hatásáról a régió 

látogatottságának növelésére. Regéc, Bodrogszerdahely, Nagykövesd, Nagyida – a felsorolt 

települések esetében történelmünk legendás alakjai teremtenek kapcsolatot a múlt épített 

emléke és a jelenkor turistája között. Regéc II. Rákóczi Ferenc gyermekkorának színhelye és a 

kuruc harcok egyik központi helyszíne. Bodrogszerdahelyhez kapcsolódik Kossuth Lajos 

pályafutásának kezdete, Nagyida pedig a történelemben előkelő szerepet játszó Csáky-család 

birtoka. Nagykövesd viszont a Zemplén vármegyei történelmi események és véres ütközetek 

színtere. 

 

Sólymos László küzdelmes 4 éve egy tisztább és egészségesebb Szlovákiáért 
2020. január 30. – bumm.sk 

Környezetvédők, de még Zuzana Čaputová köztársasági elnök véleménye szerint is Sólymos 

László volt Szlovákia egyik legjobb környezetvédelmi minisztere. Összeállításunkban 

összeválogattuk legfontosabb intézkedéseit. Szlovákia az első olyan ország Közép-Európában, 

amely bevezeti a PET-palackok és fém italdobozok betétdíjas rendszerét, ami nagy lépést 

jelent egy zöldebb és tisztább Szlovákia felé. Az elmúlt húsz évben is voltak próbálkozások a 

betétdíjas rendszer bevezetésére, de a politikai akarat hiánya miatt ezek rendre zátonyra 

futottak. A Sólymos László vezette környezetvédelmi minisztériumnak azonban sikerült a 

kezdeményezést átvinnie a parlamenten. 

 

Az MPSZ még nem döntött arról, hogy indul-e a választáson 
2020. január 30. – Vajdaság.ma 

A Magyar Polgári Szövetség megbeszéléseket folytat más pártokkal, és később alakítja ki a 

végleges álláspontját arról, hogy részt vesz-e a küszöbön álló választáson, vagy sem, 

hangsúlyozta a párt mai zentai sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke, aki 

élesen bírálta az országunkban tapasztalható állapotokat, valamint a köztársasági, a 

tartományi és az önkormányzati vezetőket, valamint aggályainak adott hangot a választás 

tisztaságát illetően. 

 

Pásztor Bálint: Nagyobb rendőri jelenlétre van szükség a migránsok miatt 
2020. január 30. – Pannon RTV 

Az illegális bevándorlók egyre nagyobb jelenléte megkeseríti a magyarkanizsai, a martonosi, a 

horgosi, a majdányi és rábéi lakosok mindennapjait. Erről Pásztor Bálint beszélt a 

köztársasági parlamentben. Felszólalásában köszönetet mondott a belügyminisztérium és 

más állami szervek segítségéért, ugyanakkor a rendőri jelenlét fokozását kéri az illetékes 

szervektől minden, a migránsválság által érintett településen. 

 

 

https://www.bumm.sk/belfold/2020/01/30/solymos-laszlo-kuzdelmes-4-eve-egy-tisztabb-es-egeszsegesebb-szlovakiaert
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24651/Az-MPSZ-meg-nem-dontott-arrol-hogy-indul-e-a-valasztason.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-balint-nagyobb-rendori-jelenletre-van-szukseg-migransok-miatt
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Szent Száva-díjjal tüntették ki dr. Pósa Attilát 
2020. január 30. – Magyar Szó, Vajdaság.ma 

Szent Száva-díjjal tüntették ki a napokban Belgrádban dr. Pósa Attilát, a topolyai 

Mezőgazdasági Iskola szaktanárát. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetett 2019-ben 

jelentősen hozzájárult a szerbiai oktatás és nevelés fejlesztéséhez. 

 

Már papot is vegzál az ukrán belügy a magyar tanárok mellett Kárpátalján  
2020. január 30. – karpat.in.ua 

Egy katolikus papot is beidézett három magyar középiskolai tanár mellett kihallgatásra a 

napokban az országos ukrán rendőrparancsnokság kijevi főosztályának nyomozó osztálya 

nem nevesített, de jogászi feltételezés szerint embercsempészési büntetőügyben. 

 

Nagy sikerrel mutatták be az ismeretlen Kárpátalja című filmet Beregszászon  
2020. január 30. – karpat.in.ua 

Nagy sikerrel mutatta be Beregszászon Az ismeretlen Kárpátalja című filmet a Kárpátaljai 

Magyar Filmgyártásért Alapítvány. Az egyesület két éve jött létre azzal a céllal, hogy felkarolja 

a kárpátaljai magyar filmkészítést, valamint támogassa a szakmabeli fiatal tehetségeket. 

Közreműködésével számos ismeretterjesztő- és dokumentumfilm látott már napvilágot. 

 

Irodalmi Kilátó – Az Együtt 
2020. január 30. – karpat.in.ua 

Az Együtt irodalmi-művészeti-kulturális folyóirat már több mint 17 éve biztosít egy olyan 

fórumot, mely által váltakozó korosztályú és tehetségesebbnél tehetségesebb – nem csupán 

kárpátaljai – szépíró, irodalmár, helytörténész, filológus, doktorandusz juthat szóhoz. A 

jelenleg már évi hat számmal büszkélkedhető kiadvány 2019. esztendei utolsó 

szerzeményének a bemutatójára került sor január 29-én Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Gulácsy termében megrendezésre kerülő Irodalmi Kilátón. 

 

„Telt házas” volt az eszéki gazdabál 
2020. január 30. – Képes Újság 

A HMDK Gazdakör szervezésében múlt szombaton került sor a már hagyományosnak 

tekinthető gazdabálra. A társasági esemény keretében okleveleket adtak át a Magyarok 

Kenyere Programban résztvevő termelőknek. 

 

A kultúra ünnepe Laskón, Vukováron és Zágrábban 
2020. január 30. – Képes Újság 

A laskói Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület minden évben megünnepli a magyar 

kultúra napját. A jeles nap kiváló alkalom arra is, hogy átadják az Ács Zsigmond-emlékdíjat 

https://www.magyarszo.rs/hu/4209/vajdasag_topolya/214716/A-nagybet%C5%B1s-Tan%C3%A1r.htm
http://politic.karpat.in.ua/?p=1777&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=3471&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=3459&lang=hu
https://kepesujsag.com/telt-hazas-volt-az-eszeki-gazdabal/
https://kepesujsag.com/a-kultura-unnepe-laskon-vukovaron-es-zagrabban/
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azoknak a kórus- és tánccsoport-tagoknak, akik odaadó munkájukkal nagyban hozzájárultak 

a magyar kultúra és hagyományok ápolásához. 

 

Kiállítás a „mesélő múltunkról” 
2020. január 30. – Képes Újság 

A kopácsi óvoda az Arany János Kultúregyesülettel közösen egy kiállítást hozott létre régi 

játékokból és használati tárgyakból, amely a gyerekeknek múltunk megismerése, a 

felnőtteknek pedig az emlékek felelevenítése szempontjából volt érdekes. 

 

Őrzik a Vince-napi szokásokat 
2020. január 30. – Képes Újság 

A Vince napjához fűződő hagyományok többsége a Drávaszögből ered. Ezeket a szokásokat 

egyesületeink tagjai is aktívan ápolják, életben tartják. A drávaszögi pincék és udvarok 

nótaszótól hangosak Szent Vince napján. A népi hiedelem szerint a termésjósló napon az 

időjárás alapján az adott évi termésre lehet következtetni, de ilyenkor már az előző évi 

borokból is jókat lehet inni kolbászsütés közben. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 30. – Kossuth Rádió  

 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban felújított óvodát adtak át a kárpátaljai 

Csontoson. Az Ungvártól 50 kilométerre fekvő hegyvidéki település óvodáját 27 millió 

forintos támogatással teljesen felújították.  Az ünnepségen készült összeállításban először 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt halljuk.  

 

Milyen előnyökkel jár a határon túl a magyar iskola választása az egyén, illetve a közösség 

számára, és milyen területekre terjed ki a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programja? 

Erről is kérdezte Csáky Csongort, a Duna-díjjal kitüntetett Rákóczi Szövetség elnökét Bereki 

Anikó. 

 

 

https://kepesujsag.com/kiallitas-a-meselo-multunkrol/
https://kepesujsag.com/orzik-a-vince-napi-szokasokat/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-30_18-02-00&enddate=2020-01-30_18-40-00&ch=mr1
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Az a célunk, hogy az önkormányzatainkat a következő tíz évben felzárkóztassuk az ENSZ 

Agenda 30 fenntartható fejlődés programja mellé - ismertette Olteán Csongor, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet elnöke a fiatalok terveit, a romániai önkormányzati választásra készülve 

szerdán,  a kolozsvári sajtótájékoztatójukon. Befutó helyet kapnak ugyanis a nők mellett a 

fiatalok is az RMDSZ listáin. Ezt a Magyar Ifjúsági Értekezlet, közismert nevén a MIÉRT érte 

el.  

 

Sajtótájékoztatón mutatták be a Vártól kastélyig elnevezésű programot, amely a magyar-

szlovák határ menti várak és kastélyok népszerűsítését célozza és európai uniós támogatásból 

Bodrogszerdahelyen és a felvidéki Nagyidán valósítják meg. Az együttműködés a vidéki- és 

kerékpárturizmus fejlesztése mellett a magyar – magyar kapcsolatok erősítését is elősegíti.  

 

Ady Endre halálának évfordulóján bemutatták a sajtó munkatársainak a megújult nagyváradi 

Ady Endre Emlékmúzeumot. Az elmúlt egy év alatt restaurálták az egykori Mülleráj 

cukrászda épületét, ahol az 1900-ban a Szabadság című laphoz szerződött Ady Endre is 

gyakran megfordult. Az épület külseje mellett az Emlékmúzeum állandó kiállításának anyaga 

is megújult. Ionescu Nikolett riportjában elsőként Csorba Csillát az Ady kiállítás kurátorát 

halljuk. 

 

A csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén ismertették az ősszel, Budapesten 

megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus programját.  A csíksomlyói az 

egyik állomása volt az erdélyi körútnak. Oláh-Gál Elvira  riportja. 

 

 

 


