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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér: a külhoni magyarok támogatása az egységes Kárpát-medence fejlődését 
is elősegíti 
2020. február 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Origo, Körkép, Ma7.sk, Felvidék 

Ma 

A külhoni magyar közösségek és vállalkozók támogatása nem csupán magyar érdekeket 

szolgál, hanem az egységes Kárpát-medence fejlődését is elősegíti – mondta Kövér László 

házelnök Az üzlet című internetes lapban szombaton megjelent interjúban, amelyben arról is 

beszélt, hogy a munkaerőhiány megoldására korlátozott mértékben és kontrollált módon a 

külföldről érkező vendégmunkások alkalmazása sem „ördögtől való”, de ez nem vezethet 

tömeges bevándorláshoz, végső soron csak is a demográfiai fordulat hozhat megoldást. Az 

Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a külhoni magyar közösségek megőrzéséhez a magyar 

intézményrendszer megtartásán túl abban is segítséget kell nyújtani, hogy a magyarlakta 

térségek a fiatal generációk számára is élhető hellyé váljanak, azaz legyen munkahely, óvoda, 

magyar támogató szakmai környezet, közösségi lehetőségek. 

 
Potápi: kiemelt figyelem irányul a határon túli civil szervezetekre 
2020. február 1. – MTI, Origo, hirado.hu, Demokrata 

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton Bonyhádon azt mondta, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az idén kiemelt figyelmet fordít a határon 

túli civil szervezetekre. Potápi Árpád János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban 

rendezett székely bál megnyitója után azt mondta, a Magyar Állandó Értekezlet tavaly 

novemberben döntött arról, hogy 2020-ban az államtitkárság a nemzeti összetartozás évének 

programjaival összhangban megvalósítja az erős magyar közösségek éve tematikus 

programsorozatot is. „Az államtitkárság az év folyamán kiemelt figyelmet fordít azokra a 

határon túli civil szervezetekre, kulturális egyesületekre, közösségekre, oktatási 

intézményekre, amelyek eddig bizonyítottak” - mondta, hozzátéve, hogy mindezt annak 

érdekében teszik, hogy ezek a szervezetek a környezetükben élő magyarságot tovább 

erősítsék. 

 

Potápi Árpád János: Nincs alternatívája a magyar-magyar összefogásnak 
2020. január 31. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

Potápi Árpád János szerint a kijevi kommunikációval ellentétben egyértelműen visszalépés és 

elfogadhatatlan az új középfokú oktatási törvény. Elismerte, a várakozásokkal ellentétben 

2019-ben sem történt előrelépés az ukrán–magyar kapcsolatok terén, ugyanakkor 

bizakodással várja a két ország vezetőinek személyes találkozóját. Magyar szempontból is 

elemezte az Ukrajnában lezajlott 2019-es választásokat, szót ejtett az idén ősszel esedékes, a 

kárpátaljai közösségünk szempontjából meghatározó fontosságú önkormányzati választások 

tétjéről. Ő is úgy látja, nincs alternatívája a magyar–magyar összefogásnak. A centenáriumi 
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lapszámunkba készült exkluzív interjú során nemcsak politikáról beszélgettünk a 

nemzetpolitikai államtitkárral. Gondolták volna, hogy nincs sofőrje, és hogy évente 120 ezer 

kilométert tölt a volán mögött, vagy hogy egyre jobban kedveli a hokit, szeret futni, síelni és 

lovagolni? A Kárpátalján történt rendőrségi kalandjairól is mesélt. A Kárpáti Igaz Szónak 

adott interjúból az is kiderül, ha választania kellene, akkor Fradi, vagy Újpest? 

 

Gulyás: a magyarság feladata, hogy a 21. század nyertesévé váljon! 
2020. január 31. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Lokál, Körkép, Ma7.sk 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Magyarország és a világ 

magyarsága elvesztette a 20. századot, ezért közös feladatuk, hogy együtt lehessenek a 21. 

század nyertesei. Gulyás Gergely pénteken, Budapesten, a Rákóczi Szövetség Középiskolás 

Vezető Fórumán mondott beszédet. Gulyás Gergely mintegy hatszáz Kárpát-medencei diák és 

tanár előtt elmondott köszöntőjét úgy kezdte, ritkán lehet ennyi magyar fiatalt együtt látni. 

Szerinte, az idei év számtalan megemlékezésre ad alkalmat, hiszen egyszerre lehet arra 

emlékezni, hogy a térségben 30 éve élhetnek szabadon az emberek, és arra is, hogy az ország 

100 évvel ezelőtt elvesztette területének kétharmadát. „Rajtunk múlik, hogy a világ 

magyarsága milyen mértékben tart össze, milyen a számaránya és milyen jövőt tervez 

magának” - mondta. 

 

Szili: a kárpátaljai magyar sajtó fontos szerepet játszik a nemzeti összetartozás 
erősítésében 
2020. január 31. – MTI, hirado.hu, Hír Tv, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyar sajtónak a nemzeti összetartozásban játszott kiemelt szerepét 

hangsúlyozta Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki 

megbízott pénteken Ungváron, a százéves fennállását ünneplő Kárpáti Igaz Szó című lap 

centenáriumi ünnepségén. „Kárpátaljai magyarnak lenni annyit jelent, hogy bármilyen 

nagyhatalmi vonalzó és toll rajzolhatja át a régiót, a magyarság állandó. Ez ugyanígy igaz a 

Kárpáti Igaz Szó sajtóorgánumra is. A száz esztendővel ezelőtt megjelent újság átvészelve 

számos rendszert, diktatúrát, ideológiát, ma már saját lábán állva, önálló magyar lapként 

online és papír változatban megjelenve, egy modern szerkesztőséggel és valódi, összetartó 

közösséggel szólítja meg olvasóit az egész országban”– hangsúlyozta Szili Katalin. 

 

„Rám nagyobb szükség van Csíkszeredában” – Korodi lemondott frakcióvezetői 
tisztségéről 
2020. január 31. – Krónika, transindex.ro 

Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő pénteken bejelentette: lemond frakcióvezetői 

tisztségéről. A székelyföldi politikus Facebook-oldalán közölte: a pénteki szovátai együttes 

frakcióülésen felajánlja, hogy új frakcióvezetőt válasszanak. „Nagy felelősséget vállaltam, 

amikor úgy döntöttem, megpályázom Csíkszereda polgármesteri székét.  Határozott 

meggyőződésem, hogy jelenleg rám Csíkszeredában van legnagyobb szükség. Ennek tükrében 
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ma felajánlom a frakciónak, hogy válasszunk új frakcióvezetőt. Csak így tudok minden 

erőmmel és tudásommal a csíkszeredaiak szolgálatába állni, és értük tenni az elkövetkező 

időszakban” – áll a képviselő Facebook-bejegyzésében. 

 

Vizsgálatot indított a romániai ombudsman a ditrói vendégmunkások ügyében 
2020. január 31. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Vizsgálatot indít Renate Weber ombudsman a Hargita megyei Gyergyóditróban alkalmazott, 

és a helyi közösség egy része által elutasított Srí Lanka-i vendégmunkások ügyében. A nép 

ügyvédje a Radio France International (RFI) román nyelvű adásának nyilatkozva kijelentette: 

hivatalból indítanak helyszíni vizsgálatot Ditróban. Szomorúnak és felháborítónak nevezte a 

ditrói esetet. Renate Weber úgy vélte, hogy a Srí Lanka-i pékek kiutasítását követelő ditróiak 

„a káros retorika, a félretájékoztatás” áldozatai. Az MTI által idézett ombudsman szerint 

reakciójuk a migrációval kapcsolatos, éveken át sulykolt retorikából fakad, mely szerint az 

idegenek potenciális veszélyforrást jelentenek. 

 

Jakubinyi György megrótta a ditrói segédlelkészt, a befogadás kultúráját 
hangsúlyozza az érsekség 
2020. január 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bíró Károly gyergyóditrói segédlelkész egy olyan konfliktus középpontjába keveredett, amely 

meghaladja kompetenciáit, és amely az egyház álláspontjával nem egyezik – közölte 

Jakubinyi György. A nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli kormányzó kívánatosnak 

nevezte a befogadás kultúráját.  

 

Asztalos Csaba: a magyar kormányzati kommunikációnak is köze van a ditrói 
helyzethez 
2020. január 31. – transindex.ro, maszol.ro 

Asztalos Csaba a Digi24 stúdiójában fejtette ki véleményét a ditrói helyzetről, ahol a lakosság 

felháborodását váltotta ki két Srí Lankáról érkezett pék alkalmazása az egyik helyi pékségben. 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke elmondta, hogy az IRES tavalyi 

felmérése szerint a romániaiak 68 százaléka bizalmatlan a menekültekkel szemben, 50 

százalékuk pedig nem is engedné be őket az országba. Asztalos ugyanakkor felhívta a 

figyelmet arra is, hogy az erdélyi magyar közösség zöme a magyarországi médiából értesül a 

hírekről, a magyar kormányzati kommunikációnak pedig állandó eleme a 

menekültellenesség.  

 

Benedek Zakariást választották az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének 
2020. január 31. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Benedek Zakariást, a képviselőház infrastruktúra és szállításügyi szakbizottságának a tagját 

választották az RMDSZ képviselőházi frakciójának élére pénteken, miután Korodi Attila, aki 

2016 óta vezette a frakciót bejelentette, hogy lemondana a tisztségről és a közelgő 

csíkszeredai polgármester-választásokra fokuszalna inkább. A szenátusi frakció vezetését 
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továbbra is Cseke Attila Bihar megyei szenátor látja el, a frakcióvezető-helyettesi és titkári 

tisztségeket változatlanul Fejér László Ödön és Császár Károly töltik be.  

 

Ekkor mutatják be a Minority SafePack jogalkotási javaslatait az Európai 
Bizottságnak 
2020. január 31. – transindex.ro, maszol.ro 

Február 5-én mutatják be a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés jogalkotási 

javaslatait az Európai Bizottságnak - számolt be a hírről Facebook oldalán Vincze Loránt, az 

RMDSZ EP-képviselője. A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés 

aláírásait január 10-én regisztrálták a z Európai Bizottság online rendszerében. Az RMDSZ 

által kezdeményezett, a FUEN által koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a 

rendelkezésre álló egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós 

tagállam szakhatóságai 1 128 385-at hitelesítettek.  

 

A marosvásárhelyiek véleményére építi választási programját Soós Zoltán  
2020. január 31. – maszol.ro, transindex.ro 

Újabb mandátumra pályázik Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke – jelentette be a 

tisztségviselő a Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterjelölttel tartott közös 

sajtótájékoztatón. A közelgő helyhatósági választások kapcsán mindketten hangsúlyozták: 

fontos, hogy Marosvásárhelyen a megtörténjen a váltás, amihez a lakosság támogatását 

kérték – számolt be az Erdélyi Magyar Televízió.  

 

Vendégmunkásokat vinne székelyföldi cégéhez egy ismert román vállalkozó 
2020. január 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Állást ajánlott a Gyergyóditróból szerinte elűzött két Srí Lankai-i pékmesternek, és kilátásba 

helyezte külföldi vendégmunkások alkalmazását a Sepsiszentgyörgyön hamarosan megnyíló 

gyorsétkezdéjében egy suceavai vállalkozó. Az első egy méter moldvai autópálya 

megépítésével országosan ismertté vált Ștefan Mandachi ezt a Facebook-oldalán jelentette be, 

a Hargita megyei községben történteket kommentálva. Ștefan Mandachi kész alkalmazni 

valamelyik gyorséttermében a két Srí Lanka-i pékmestert, felvállalva – mint írja – annak a 

kockázatát, hogy emiatt vendégeket veszíthet. Közölte azt is, hogy hamarosan éttermet nyit 

Sepsiszentgyörgyön is, ahol vendégmunkásokat akar alkalmazni, pedig eredetileg ez nem állt 

szándékában. „Időben szólok, hogy a feudális gondolkodású őrültek kerülhessék el az 

éttermemet. De van jogom betartani a törvényeket a saját országomban, nem?” – fogalmazott 

a suceavai üzletember.  

 

„Teljesen megújulva, egy évtizedre biztonságba helyeztük az Ady Endre 
Emlékmúzeumot!” 
2020. január 31. – Bihari Napló 

Az RMDSZ képviselőinek javaslatára a Bihar Megyei Tanács, a Körösvidéki Múzeum és a 

budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) közös munkájának köszönhetően, a tavaly 
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áprilisban elindított felújítási folyamat eredményeként a nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeum látványosan átalakult. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es 

elnöke nyilatkozott a Bihari Naplónak. 

 

A rendőrség és a diszkriminációellenes tanács is nyomoz a Gyergyóditróban 
történtek kapcsán 
2020. február 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gyűlöletszítás és diszkrimináció gyanújával bűnvádi eljárást indított a Hargita megyei 

rendőr-főkapitányság a Srí Lanka-i vendégmunkások gyergyóditrói alkalmazása kapcsán 

kirobbant tiltakozás ügyében. Gheorghe Filip, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője 

szombaton úgy nyilatkozott, hogy a nyomozó hatóság napokkal ezelőtt bűnvádi dossziét 

iktatott a Gyergyóditróban történtek kapcsán. „Tisztáznunk kell, mi történt, hogyan történt, 

és azonosítanunk kell azokat a személyeket, akik esetleg felelősségre vonhatóak gyűlöletszítás 

és diszkrimináció miatt. Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult eljárás, és meglehet, hogy lesz 

egy, két, tíz vagy még több gyanúsított, de az is lehet, hogy egy sem” – nyilatkozta a 

rendőrségi szóvivő. Gheorghe Filip hozzátette, gyűlöletkeltésért hat hónap és három év 

közötti börtönbüntetés vagy pénzbüntetés szabható ki a büntető törvénykönyv szerint. 

Vizsgálatot indított az ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) is. Asztalos 

Csaba, az intézmény elnöke ugyancsak szombaton úgy nyilatkozott: Köllő Csabának, a ditrói 

pékség tulajdonosának bejelentése kapcsán kezdeményezett eljárást.  

 

Replikát küldött a Krónika Sonnenfeld-palotáról szóló írására az RMDSZ Iskola 
Alapítványának elnöke 
2020. február 1. – Krónika 

Helyesbítésnek szánt választ juttatott el a Krónika szerkesztőségéhez a nagyváradi 

Sonnenfeld-palota felújításáról, az ingatlanból távozni kényszerülő könyvesboltról szóló 

írással és az ahhoz kapcsolódó vezércikkel kapcsolatban Nagy Zoltán Levente, az RMDSZ 

Iskola Alapítványának elnöke.  

 

Helyhatósági választások: Korodi Attila bemutatta tanácsosjelölt-csapatát 
2020. február 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szombaton, február elsején sajtótájékoztató keretében mutatta be azt a 11 tanácsosjelöltet, 

akikkel csapatban dolgozna egy olyan Csíkszeredáért, ahová a fiatalok boldogan térnek haza, 

ahol az idősek biztonságban érzik magukat, ahol az egészségügy betegközpontú, ahol 

megfelelő körülmények vannak biztosítva a befektetéseknek, és ahová, ha vendég jön, akkor 

Nyugat-Európában érzi magát – olvasható a politikus sajtóirodájának közleményében.   

 

Magyar alpolgármestert szeretnének Váradon 
2020. február 1. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt egyesülésére és a választáson való közös 

szereplésükre emlékeztetett Csomortányi István, az EMNP országos elnöke, akinek 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-rendorseg-es-a-diszkriminacioellenes-tanacs-is-nyomoz-a-gyergyoditroban-tortentek-kapcsan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/replikat-kuldott-a-sonnenfeld-palotarol-szolo-irasainkra-az-rmdsz-iskola-alapitvanyanak-elnoke
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/replikat-kuldott-a-sonnenfeld-palotarol-szolo-irasainkra-az-rmdsz-iskola-alapitvanyanak-elnoke
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121659-helyhatosagi-valasztasok-korodi-attila-bemutatta-tanacsosjelolt-csapatat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/magyar-alpolgarmestert-szeretnenek-varadon-2626740/
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elmondása szerint ez fontos lépés annak érdekében, hogy az erdélyi magyar–magyar 

párbeszéd elmozduljon a jelen állapotát jellemző holtpontról. „Úgy gondolom, hogy a Magyar 

Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt együttesen végre képes lesz rávenni arra a 

nagyobbik erdélyi magyar szervezetet, hogy akár az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum 

összeüljön és közös dolgainkról beszéljünk” – tette hozzá. 

 

Lakossági fórum Ditróban: „nem a két Srí Lanka-i munkás a probléma, hanem az 
a száz, aki őket követi” 
2020. február 1. – szekelyhon.ro 

Zsúfolásig telt a gyergyóditrói művelődési ház a két Srí Lanka-i pékmester „sorsa” ügyében 

szervezett lakossági fórumon szombat délelőtt. A gyűlésen úgy döntöttek, hogy a napokban 

lakossági petíciót intéznek a helyi pékséghez, amelyben tisztázzák, mi a község elvárása a 

vendégmunkásokat alkalmazó ditrói vállalat felé. 

 

A munkaügyi minisztérium információkat kért a munkaügyi felügyelőségtől a 
ditrói eset kapcsán  
2020. február 2. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Violeta Alexandru munkaügyi miniszter meglepődéssel értesült a gyergyóditrói közösség 

magatartásáról a két Srí Lanka-i munkavállalóval szemben, és információkat kért velük 

kapcsolatban a területi munkaügyi felügyelőségtől. Violeta Alexandru a parlamentben úgy 

nyilatkozott, a munkaügyi felügyelőségtől tájékoztatást kért a két Srí Lanka-i dolgozó 

munkavállalásának formai körülményeivel kapcsolatban, erre hétfőn kap választ. 

Ugyanakkor tárgyalt az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökével az ügyről, 

és várja a kivizsgálás eredményét. Kifejtette, meglepődéssel értesült a közösség attitűdjéről a 

két, dolgozni kívánó emberrel szemben, hiszen számos román állampolgár az ország határain 

kívül dolgozik, akiknek szükségük van a befogadó közösség elfogadására és tiszteletére, és 

senki nem akar olyan helyzetet, amikor például a külföldi közösség tagjai nem akarnák 

megvásárolni egy román pék keze által készített kenyeret. Hozzátette, ő is szeretné, ha minél 

több román állampolgárt foglalkoztatnának a hazai vállalkozók, de az üzlettel kapcsolatos 

döntések a cégtulajdonost illetik meg. 

 

Vendégmunkások Ditróban: megszólalt az RMDSZ két EP-képviselője  
2020. február 2. – maszol.ro 

Elutasítja a gyűlöletbeszéd és a kirekesztés bármilyen formáját Vincze Loránt és Winkler 

Gyula. Az RMDSZ két EP-képviselője a két gyergyóditrói vendégmunkás ügyéről nyilatkozott 

a Maszolnak. Mint ismert, Vincze Loránt az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) elnöke is. A FUEN elnöksége pedig éppen a következő napokban mutatja be a 

Minority SafePack (MSPI) európai kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján kidolgozott 

törvénykezdeményezési javaslatokat az Európai Bizottságnak.   
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https://szekelyhon.ro/aktualis/lakossagi-forum-ditroban-bnem-a-ket-sri-lanka-i-munkas-a-problema-hanem-az-a-szaz-aki-oket-kovetir
https://szekelyhon.ro/aktualis/lakossagi-forum-ditroban-bnem-a-ket-sri-lanka-i-munkas-a-problema-hanem-az-a-szaz-aki-oket-kovetir
http://itthon.transindex.ro/?hir=58365
http://itthon.transindex.ro/?hir=58365
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121672-vendegmunkasok-ditroban-megszolalt-az-rmdsz-ket-ep-kepvisel-je
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Maradnak a kenyérsütő részlegen az ázsiai vendégmunkások, akikhez továbbiak 
csatlakozhatnak Ditróban 
2020. február 2. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Meggondolták magukat a Ditrói Pékség tulajdonosai, akiknek döntése alapján a továbbiakban 

is dagaszthatnak és süthetnek kenyeret a nemrég alkalmazott Srí Lanka-i vendégmunkások. 

Akiket újabbak követhetnek, ha nem sikerül helybeli szakképzett munkásokat alkalmazni. 

 

Alin Tişe Kolozsvárra hívná a két Srí Lanka-i munkást  
2020. február 2. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények valamelyikénél alkalmazná 

Alin Tişe megyei tanácselnök azt a két Srí Lanka-i munkást, akik a gyergyóditrói pékségben 

dolgoznak. „Néhány napja követem a két Srí Lanka-i munkás esetét, akiket a Hargita megyei 

Gyergyóditróban alkalmaztak egy pékségben. Amivé mára ez az ügy fajult, az ismét eszembe 

juttatja, hogy ezt a nemzetet nem a megosztás, a rasszizmus és a xenofóbia jellemzi. 

Egyediségünk a toleranciával, a megértéssel, a jó kommunikációval és a környezetünkről való 

gondoskodással rezonál. Mi mindig ezeket az értékeket szívtuk magunkba. Nem tudunk 

másmilyenek lenni. Úgy döntöttem, hogy hétfő reggel felvesszük a kapcsolatot a két Srí 

Lanka-i munkással, mert meggyőződésünk, hogy munkahelyet találnak majd a Kolozs Megyei 

Tanács valamelyik alárendelt intézményében” – olvasható Alin Tişe bejegyzésében. 

 

A legnagyobb székelyre, Orbán Balázsra emlékeztek 
2020. február 2. – szekelyhon.ro 

Születésének 191. évfordulója alkalmából a legnagyobb székelyre emlékeztek vasárnap délben 

Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson. Orbán Balázs példamutatására, szülőföld 

szeretetére ma is nagy szükség van a felszólalók szerint.  

 

Antal Árpád: alkotmányellenes a kétfordulós polgármester-választás jelenlegi 
bevezetése 
2020. február 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyértelműen alkotmányellenes a kétfordulós polgármester-választás kormányzati 

felelősségvállalással történő bevezetése – szögezte le sajtótájékoztatóján Antal Árpád 

Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint hosszú távon a polgármesterek megválasztására 

a vegyes rendszer lenne a megoldás. 

 

Vásárhely: az RMDSZ nem koalíciózik 
2020. február 3. – Krónika 

Ha a Területi Állandó Tanács (TÁT) úgy dönt, az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosi listájára 

felkerülhetnek a kisebb magyar pártok képviselői is, azonban koalíciós lista összeállításáról 

szó sem lehet – válaszolta a Krónika kérdésére Péter Ferenc. A szövetség megyei elnöke, aki a 

nyáron átvette a városi szervezet vezetését is, nyomatékosítani kívánta: azon túl, hogy az 

RMDSZ-es Soós Zoltán függetlenként indulhat a polgármesteri székért, más 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/maradnak-a-kenyersuto-reszlegen-az-azsiai-vendegmunkasok-akikhez-tovabbiak-csatlakozhatnak-ditroba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/maradnak-a-kenyersuto-reszlegen-az-azsiai-vendegmunkasok-akikhez-tovabbiak-csatlakozhatnak-ditroba
http://itthon.transindex.ro/?hir=58367&alin_tie_kolozsvarra_hivna_a_ket_sri_lankai_munkast
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legnagyobb-szekelyre-orban-balazsra-emlekeztek
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-alkotmanyellenes-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetese
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-alkotmanyellenes-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetese
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kompromisszumot nem kötnek. Az RMDSZ vásárhelyi listája 2016-ban is nyitva állt az 

Erdélyi Magyar Néppárt, illetve a Magyar Polgári Párt jelöltjei előtt, azonban a két kisebb 

alakulat nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezelőtt négy évvel azonban a Marosvásárhelyen 

kispártnak számító EMNP és MPP úgy érezte, hogy az RMDSZ túl keveset ajánl nekik. 

 

Sonnenfeld-palota: EMNP-bírálat az RMDSZ-nek 
2020. február 3. – Krónika 

Ne tetézze azon nagyváradi állapotokat, melyek miatt – pártjának „hála” – lassan egyetlen 

fontos kulturális rendezvény sem zajlik le anélkül, hogy csatolt áruként, legyen szó színházi 

előadásról, kiállításmegnyitóról, vagy könyvbemutatóról, valamelyik párttársának 

szónoklatát ne kellene elszenvednünk – ezzel a kéréssel fordul az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) nagyváradi szervezete Nagy Zoltán Levente alapítványi igazgatóhoz a Sonnenfeld-

palotában tervezett kulturális központ körül kialakult, a Krónika által feltárt helyzetre utalva. 

Felróják Nagynak, hogy „semmilyen helyi kötődéssel, illetve az alapvető helyi ismeretekkel 

sem rendelkezik”. Azt kérik egyúttal, hogy a kulturális központ megszervezésébe és 

működtetésébe, pártállástól függetlenül, vonják be Nagyvárad valamennyi, közösség- és 

művelődésszervezésben értékes munkát felmutató civil szervezetét és személyiségét, „és ne 

sajátítsák azt ki politikai vagy egyéb céljaik szolgálatában”. Azt is kérik egyúttal, hogy az új 

szervezői stáb találjon módot arra, hogy a Dávid Könyvesbolt továbbra is a jelenlegi helyen 

folytathassa tevékenységét. 

 

Vakító Srí Lanka-i fény 
2020. február 3. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a gyergyóditrói „ügy” gyökerei rendkívül szerteágazóak. Ahogy 

lenni szokott: kiragadott, elszabadult részigazságok tömkelegének kaotikus ütközése idézett 

elő akkora robbanást, hogy már a nemzetközi sajtó ingerküszöbét is elérte. Pedig a piciny 

alkotóelemek szintjén semmi különös nem történt: mindenki a magáét fújta makacsul, 

ugyanúgy, mint eddig. Egyértelmű, hogy az egyre több „háttérerő” által meglovagolt botrány 

rossz fényt vet Ditróra, Gyergyóra, Székelyföldre, az erdélyi magyarságra. De talán a fájó 

következmények alapos önvizsgálatra késztetnek: a paptól kezdve a vállalkozón át 

valamennyi helybélit, és minket is, akik a távolból szörnyülködünk, hová fajulhatnak filléres 

mindennapjaink szőnyeg alatt, sötétben dagadó problémái. Mert akkor nyugodt szívvel 

kijelenthetnénk: tényleg kellettek a pékek Srí Lankából. Ami magyarul, mit ad Isten, azt 

jelenti: fénylő ország”. 

 

Töltsük meg szívvel és játékkal a zoboraljai magyar óvodát! 
2020. január 31. – Ma7.sk 

Összefogás jelszó alatt egész Felvidékre és Magyarország egyes településeire kiterjedő 

adománygyűjtő akciót szerveznek a zoboralji Nagycétényi Manócska Óvoda és Bölcsőde 

részére. A Nyitrai járásban nincs magyar óvoda, a közeljövőben átadásra kerülő Manócska 
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Óvoda és Bölcsőde hiánypótló intézményként épül majd meg. A Zoboralján rendkívül nagy 

szükség van a szórványmagyarság megerősítésére és őrzésére. Az új oktatási intézményt 

előreláthatólag májusban adják át, az oktató-nevelő munka a 2020/2021-es tanévben veszi 

majd kezdetét. A magyar kormány támogatásával felépült óvoda nemsokára készen áll az 

átadásra, de hiányzik még belőle az igazi élet, a játékok, könyvek, didaktikai segédeszközök. 

 

Külügy: Nincs szükség külön kisebbségi törvényre 
2020. január 31. – Felvidék Ma 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek Szlovákiában standard feletti jogokat élveznek. 

Ezért a külügyminisztérium szerint nincs szükség külön kisebbségi törvényre, hiszen ezt a 

területet már több létező törvény is szabályozza, amelyek teljes mértékben összhangban 

vannak az SZK nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos szerint az új kisebbségi törvény egységesítené a jelenlegi, széttöredezett jogi 

szabályozást, és a lehető legátfogóbban határozná meg a kisebbségi jogokat az alkotmánnyal, 

valamint az elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel és ajánlásokkal összhangban. 

 

Egyre nagyobbak a kihívások 
2020. február 1. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét a bársonyos forradalom szülte. Ekkor ismerték 

fel pedagógusaink, hogy szervezetbe tömörülve, együtt gondolkodva többre jutnak. 

Fogyásunk, iskoláink bezárása és a villámsebességre kapcsolt 21. század újabb nagy 

kihívásokat állít eléjük. Fekete Irén, a szövetség 2018 októberében megválasztott új elnöke 

fiatal pedagógusként vette hírét, hogy 1990. január 13-án Nyitrán megalakult a magyar 

pedagógusok érdekeit képviselő szervezet. 

 

Kiss Beáta: Folytonosságra lenne szükség az oktatásügyben 
2020. február 1. – Ma7.sk 

Az oktatásügy helyzete örök téma, mivel ezen áll vagy bukik az ország jövője és az 

elkövetkezendő generációk helytállása a nemzetközi munkapiacon. Éppen ezért fontos lenne, 

hogy legyen az országnak egy olyan oktatáspolitikája, amely átível az egyes választási 

ciklusokon és független attól, milyen párt irányítja éppen az oktatásügyi tárcát. A 

rendszerváltás óta igazi reformokat nem hajtottak végre, amelyek segítenének idomulni a 

változó társadalmi kihívásokhoz. Ezekről a kérdésekről kérdezték Kiss Beátát, a Magyar 

Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnökét a Nézőpont stúdiójában. 

 

Vártól kastélyig – határmenti műemlékek népszerűsítése 2,7 millió euróból 
2020. február 2. – Ma7.sk 

Sajtótájékoztatón mutatták be a Castle to castle, azaz Vártól kastélyig elnevezésű határmenti 

várak és kastélyok népszerűsítését célzó projektet Nagyidán és Bodrogszerdahelyen. A vidéki- 

és kerékpárturizmus fejlesztését elősegítő, szlovák–magyar határon átnyúló együttműködés a 

magyarországi Regéc község önkormányzata, valamint Nagyida, Bodrogszerdahely és 

Nagykövesd önkormányzatok között jött létre. 
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https://felvidek.ma/2020/01/kulugy-nincs-szukseg-kulonallo-kisebbsegi-torvenyre/
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Csemadok évzáró Pozsonypüspökin 
2020. február 2. – Ma7.sk 

Február 2-án évzáró gyűlést tartott a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete a Vetvár 

Művelődési Házban. Minden év elején kiértékelésre kerül a Csemadok Pozsonypüspöki 

Alapszervezetének előző évi tevékenysége, egyidejűleg a jelenlévők javaslatot tesznek és 

megvitatják az idei munkatervet. Elsőként viszont a Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű 

Alapiskola és Óvoda énekkara – a Püspöki Csalogányok - szórakoztatták ünnepi műsorukkal 

a résztvevőket. Majd Maurský Mónika, a pozsonypüspöki alapiskola és óvoda igazgatónője 

üdvözölte a vendégeket. Mint elmondta, a 2019-es esztendő is a magyar kultúrára és 

hagyományokra fordított munkáról szólt, amelyet minden esetben nemzetünk, 

anyanyelvünk, magyarságunk fennmaradása és ápolása érdekében tett a szervezet. 

 

Az oktatásügyi reform még várat magára 
2020. február 2. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyről „változással” folytatódott a Pátria Rádió szakmai-politikai vitasorozata, a 

stúdióban Kiss Beáta, Rigó Konrád és Rácz Noémi osztották meg véleményüket a 

hallgatókkal. A változás abban mutatkozott meg, hogy míg a korábbi viták esetében a Magyar 

Közösségi Összefogás és a Most-Híd jelöltjeit köszöntötte Finta Márk műsorvezető, most a 

Progresszív Szlovákia Magyar Platformjával bővült a paletta. Kiss Beáta, a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) oktatási és kulturális alelnöke, Rigó Konrád kulturális államtitkár a Most-

Híd színében, valamint Rácz Noémi kassai tanárnő, valamennyien képviselőjelöltként is 

indulnak a február 29-i parlamenti választáson. 

 

Mennyi az annyi, azaz hol tartanak a felvidéki magyar iskoláink? 
2020. február 3. – Felvidék Ma 

Az oktatási minisztérium égisze alatt működő Tudományos és Műszaki Információs Központ 

az év első heteiben hozta nyilvánosságra a 2019/20-as tanévre vonatkozó adatainak 

halmazát. Ezeket áttanulmányozva a felvidéki magyar iskolák és oktatás helyzete is 

kirajzolódik. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője a napokban összesítette a 

tanintézményeinkre vonatkozó adatokat. Az adatokkal kapcsolatban kifejtette: a 

minisztérium háttérintézménye szolgáltatja a hivatalos adatokat, az oktatási minisztérium 

jegyzi, s ennek alapján határozza meg a pénzforrások elosztását. Hozzátette, hatalmas 

adathalmazt ad közre az intézet, ugyanakkor a nemzetiségi oktatásról nincs adatbázis. 

Csupán szűréssel érhetők el a magyarokra vonatkozó adatok, ez a bázis legnagyobb hátránya 

– magyarázta az igazgató. 
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https://felvidek.ma/2020/02/mennyi-az-annyi-azaz-hol-tartanak-a-felvideki-magyar-iskolaink/
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Topolya: Évindító agrárfórumot szerveztek 
2020. február 2. – Vajdaság MA 

A mezőgazdasági termelőket tömörítő egyesületek képviselői számára szervezték meg idén is 

a szokásos év eleji fórumot, melynek keretében a köztársasági tartományi és helyi 

önkormányzati pályázati lehetőségekről és a mezőgazdasággal kapcsolatos fejlesztési 

tervekről tájékoztatták a résztvevőket. Az interaktív összejövetelen a meghívottak is 

elmondhatták véleményeiket, meglátásaikat. 

 

MTTK: Önálló jogi státusz és doktori képzés 
2020. február 1. – Vajdaság MA 

Pénteken hivatalosan is kihirdették, hogy ezentúl önálló jogi státusszal rendelkezik a 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Az Újvidéki Egyetem 14. kara lett az 

intézmény. A bejelentésre dr. Zoran Milošević tartományi felsőoktatási és tudományos 

kutatási titkár látogatása alkalmával került sor, aki azt mondta, hogy ez nagyon fontos a 

vajdasági magyar értelmiség, de az egész tartomány szempontjából is. Kiemelte azt is, hogy az 

önállósodásra a tartományi képviselőházban egyaránt igennel szavazott hatalom és ellenzék. 

 

Nagykorúvá vált az Őseink Zenéje 
2020. február 2. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A népzenei rendezvényt tegnap 18. alkalommal tartották meg Szenttamáson. A rendezvény a 

szenttamási Arany János Magyar Művelődési Egyesület szervezésében valósulhatott meg, a 

helyi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács és a magyar kormány támogatásával. 

Kirakodóvásár, népzene, mesemondás. Idén is színes program várta az Őseink Zenéje 

közönséget. 

 

A közösségi élet megtartó erő 
2020. február 3. – Magyar Szó  

Telt házzal kezdődött szombaton este a XIX. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat, 

amelynek idei műsora a tordai színjátszás jubileuma jegyében zajlik. A rendezvényt Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. A megnyitó vendégei között volt dr. 

Rusz Radován, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja. Az ünnepi műsor 

kezdete előtt – a Művelődési Otthon előcsarnokában – megnyílt A tordai színjátszás száz éve 

című fényképkiállítás, melynek egyik fő szervezője Sári Enikő volt, majd pedig az egykori 

amatőr színjátszók léptek újra a közönség elé. 

 

Fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepli Ungváron a Kárpáti Igaz Szó 
hetilap (videó) 
2020. január 31. – karpat.in.ua 

A Kárpáti Igaz Szó hetilap fennállásának 100 éves jubileuma a Kárpát-medencei újságírás 

ünnepe is, hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a centenárium alkalmából K
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24662/Topolya-Evindito-agrarforumot-szerveztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24658/MTTK-Onallo-jogi-statusz-es-doktori-kepzes.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/nagykoruva-valt-az-oseink-zeneje
https://www.magyarszo.rs/hu/4211/vajdasag/214873/A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-%C3%A9let-megtart%C3%B3-er%C5%91.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=3620&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=3620&lang=hu
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tartott ünnepségen, Ungváron. A legrégebbi kárpátaljai magyar újság sorsa egybeforrt a 

kárpátaljai magyarság történetével, a XX. században elnyomást, megfélemlítést, diktatúrákat, 

rendszerváltásokat éltek át együtt, hangsúlyozta a politikus. 

 

Zenevarázslat – képzés és hangverseny Beregszászban 
2020. január 31. – karpatalja.ma 

Zenevarázslat címmel indult képzés és hangverseny Beregszászban a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezésében. A program célja, hogy közelebb hozza a közönséghez, elsősorban a 

gyermekekhez a klasszikus zenét, versekkel és kötetlen beszélgetéssel segítse annak 

megértését. A Zenevarázslat-programsorozat Magyarország számos településére eljutott már, 

és sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét. Ez évben Kárpátalján is 

megtapasztalhatják a zene csodatevő erejét. 

 

Egyeztetés a magyar–magyar kapcsolatokban 
2020. január 31. – karpat.in.ua 

Január 31-én Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszteri megbízott és Kalmár Ferenc, 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

egyeztetett a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervezetek vezetőivel Ungváron. A 

napirendi pontok között szerepelt az ukrán–magyar kapcsolatok rendezése, valamint az 

oktatási és nyelvtörvény kérdése.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2020. február 1. – Duna World 

Történész akart lenni, de vérbeli könyvtárossá vált. A szavak, a könyvek világa az igazi 

otthona. Sennyey Pongrácz bár Brazíliában született, Amerikában él, mégis magyarnak érzi 

magát. Magyar szülei a távoli kontinensen fogadtak örök hűséget egymásnak, de mindig 

igyekeztek magyar környezetet teremteni Sennyey Pongrácz számára. Ennek eredményeként 

pedig nem csak szakmai kapcsolatokat ápol Magyarországon, hanem több barátja is van az 

óhazában. 

 

A washingtoni Kossuth Ház több mint száz éve tölt be fontos szerepet az amerikai magyarság 

életében. A kommunizmus idején a szabad Magyarország nem hivatalos nagykövetségeként is 

emlegették. Decemberben az épületnél emléktáblát avattak, amely a harminc éve kivívott 

magyar szabadságot is hirdeti. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/zenevarazslat-kepzes-es-hangverseny-beregszaszban/
http://politic.karpat.in.ua/?p=1974&lang=hu
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-02-01-i-adas/
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Svédországban a svédtől eltérő nemzetiségű diákoknak, így a magyaroknak is lehetőségük van 

arra, hogy az iskolában saját anyanyelvüket tanulják. Ebben anyanyelvi tanárok segítik 

őket.  Akad köztük olyan is, aki más nyelvet oktat. A Malmőben élő Horvátné Irén immáron 

tizenöt éve tanítja a Svédországban hivatalos kisebbségi nyelvnek számító roma nyelvet. 

Munkásságának elismeréseként tavaly egy lengyel kolléganőjével együtt Kisebbségi Nyelvi 

Díjban részesült.  

 

Magyar világsztár koncertjével ünnepelték a Magyar kultúra napját és köszöntötték az újévet 

Kínában. A Hudec László tervezte Moore Emléktemplomban Miklósa Erika világhírű 

koloratúrszoprán és Horváth István tenor adott nagy sikerű koncertet. 

 

Immár hagyománynak tekinthető a hagyományőrző, jótékonysági disznóvágás Torontóban. A 

jóhangulatú eseményen számos magyar szervezet képviseltette magát. A nagy kanadai 

hidegben is elkészültek a pompás és ízletes kolbászok, hurkák. A disznótoros másnapján több 

száz adag ételt osztottak szét a szervezők, amit a rászorulók megsegítésére küldtek a magyar 

szervezetek. 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával új képzési formát indítanak a diaszpórában 

élő 14-15 éves magyar származású fiataloknak. Szilágyi Péter miniszteri biztos ismertette a 

képzés részleteit. A  Sárospataki Református Kollégium által meghirdetett angol-magyar két 

tanítási nyelvű 5 évfolyamos gimnáziumi képzésre március 15-éig jelentkezhetnek a diaszpóra 

8. osztályt végzett fiataljai.  

 

A Cuskelly College of Music, az egyik legsikeresebb Kodály-módszerre épülő program, amely 

évről évre több száz résztvevőt vonz az ausztráliai Queensland állam nyári iskolájába. A világ 

minden tájáról érkeznek nemcsak gyerekek, iskolások, egyetemisták, hanem énektanárok, 

zenészek, hogy Kodály szellemében együtt tanuljanak,dolgozzanak, zenéljenek. 

 

 

Kárpát Expressz 

2020. február 2. – M1 

 

Sepsiszentgyörgyön indították útjára az idénre meghirdetett Nemzeti Összetartozás Évének 

erdélyi rendezvényeit. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén Háromszék fővárosa az 

anyaországi testvérmegyék és az erdélyi magyar szórványmegyék küldöttségét látta vendégül. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-02-02-i-adas/
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Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott ünnepi 

beszédet. 

 

Az anyafölddel együtt élő ember számára a természet mindig is irányadó volt és maradt a mai 

napig. A hagyományos boros gazdák Szent Vincét a bor védőszentjének, nevét pedig 

hagyományos termésjósló napnak tartják. A Szent Vincéhez kötődő hagyomány a 

Drávaszögből terjedt el. 

 

Mózes Levente bivalyos gazda Kénosban, aki újra meghonosította a bivalytartás hagyományát 

településén. A mózes család néhány évvel ezelőtt Székelyudvarhelyről költözött vissza 

Levente szülőfalujába, Kénosba. 

 

A búcsi iskolában járt a Kárpát Expressz stábja. Összefoglalójukból betekintést nyerhetünk, 

hogyan készülnek az iskola tanulói a trianoni békediktátum századik évforduljóra.      

 

 

Határok nélkül 

2020. január 31. – Kossuth Rádió 

 

A Maros megyei RMDSZ is támogatja a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló uniós 

polgári kezdeményezését és 43 ezer támogató aláírás összegyűjtését vállalja - erről is beszélt 

Péter Ferenc az RMDSZ Maros megyei elnöke azon a mai sajtóbeszélgetésen, amelyen 

bejelentette: újabb tanácselnöki mandátumért indul az idei romániai önkormányzati 

választáson. A Székely Nemzeti Tanács által indított polgári kezdeményezést Önök is 

aláírhatják interneten, a  nemzetiregiok.eu oldalon a támogatom fülre kattintva. 

 

Elengedhetetlen a magyar összefogás ha azt szeretnénk, hogy az erdélyi magyarság érdekeit 

minél többen képviseljék a választások után – véli Csomortányi István az Erdélyi Magyar 

Néppárt elnöke. Nagyváradi sajtótájékoztatóján a legnagyobb romániai magyar 

érdekképviseleti szervezettel, az RMDSZ-el történő tárgyalást sürgette.  

 

A kelet-szlovákiai Debrőd szépen fejlődő falu, ahova fokozatosan visszatérnek azok a fiatalok, 

akik hosszabb-rövidebb időt Nyugat-Európában töltöttek. Őseik földjén szeretnék folytatni 

őseik hagyományát és a mezőgazdasági termelésben, erdőgazdálkodásban látnák a jövőjüket, 

de ehhez nem teljesen adottak a feltételek. Debrőd polgármesterét, Gergely Papp Adriannát, a 

Magyar Közösségi Ősszefogás képviselőjelöltjét Haják Szabó Mária kérdezte. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-31_18-02-00&enddate=2020-01-31_18-40-00&ch=mr1
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A Kárpáti Igaz Szó hetilap fennállásának 100 éves jubileuma a Kárpát-medencei újságírás 

ünnepe 1920. január 31-én jelent meg -  akkor még Munkás Újság címmel az első száma, 

innen datálják a lap megszületését. Az első lapszámokat Gáti József jegyezte szerkesztőként 

és kiadóként. Kárpáti Igaz Szó címen 1945. december 8-án jelent meg első ízben a lap, mint a 

Zakarpatszka Pravda fordításos kiadása, de a 60-as évektől már önálló magyar újság.  

 

Lassan negyedszázada próbálja nemcsak őrizni, hanem éltetni és továbbadni a magyar 

kultúra, a szülőföldhöz tartozás lángját diákok számára kiírt magyarságismereti 

esszépályázatokkal a Palóc Társaság. Az idei tapasztalatokról beszélgetett az írásokat elbíráló 

zsűri elnökével, Kolczonay Katalin tanárral, szerkesztővel Csűrös Csilla. 

 

Kevesen tudják délvidéki tudósítónkról, a Muzslyán élő Kónya Kovács Otíliáról, hogy nem 

csak újságíróként, mesemondóként is több díj büszke tulajdonosa.  A bánáti Mesefát legújabb 

szakmai elismerésének átvétele után faggatta Ternovácz István. 

 

 

 

 


