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Nyomtatott és online sajtó 
 

Esélytelen volt fellépni ellene: Azamfirei maradt a rektor 
2020. február 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Harmadik rektori mandátumára készül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE) Leonard Azamfirei, akinek kulcsszerepe volt az intézményen belüli 

román–magyar viszony elmérgesedésében. Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a tavaly 

George Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki 

Egyetemmé átnevezett tanintézet szenátusa múlt szerdán hagyta jóvá a rektor jelöltségét, és 

fogadta el a rektort kiválasztó vizsgabizottság összetételét. A marosvásárhelyi egyetem tavaly 

májusban belső népszavazáson kétharmados szavazattöbbséggel döntött arról, hogy nem 

közvetlen választáson, hanem versenyvizsgával választja ki a következő rektort. Szilágyi 

Tibor, az egyetem szenátusának tagja az MTI-nek elmondta: Leonard Azamfirei egyedül 

pályázta meg a tisztséget. Pályázatát a szenátus érdemi vita nélkül fogadta el. A korábbi 

magyar rektorhelyettes hozzátette: a magyar tagozat véget vetett annak a tiltakozásának, hogy 

választott képviselői nem vesznek részt az egyetem vezető testületeiben. 

 

Hatalmas lehetőség: Magyarországon tanulhatnak külhoni magyarok 
2020. február 4. – TV2 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos beszélt a Mokka 

műsorvezetőjének a külhoni magyarok taníttatását segítő programról, melynek keretein belül 

Magyarországon tanulhatnak és érettségizhetnek a diákok.  A program keretében magyar 

származású, gyökerű, állampolgárságú nyolc osztályt elvégzett, diaszpórában élő 14-15 évesek 

fiatalok vehetnek részt – emelte ki a miniszteri biztos. 

 

Szerdán eldől, talpon marad vagy bukik Ludovic Orban kormánya 
2020. február 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szerdán 12 órakor kezdődik a parlamenti vita, majd a szavazás a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és az RMDSZ által benyújtott bizalmatlansági indítványról – döntöttek kedden a 

képviselőház és a szenátus házbizottságának együttes ülésén. Az Orban/PNL-kormány – a 

román demokrácia privatizálása címmel ellátott bizalmatlansági indítványt a PSD és az 

RMDSZ 208 törvényhozója írta alá, és hétfőn olvasták fel a parlamentben. Az indítvány 

benyújtásának kiváltó oka az volt, hogy a liberális kormány egy héttel korábban felelősséget 

vállalt a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvényért. A bizalmatlansági 

indítványt 233 törvényhozónak kellene megszavaznia ahhoz, hogy a kormány bukását 

eredményezze. A PSD 202, az RMDSZ 30 képviselővel és szenátorral rendelkezik. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eselytelen-volt-fellepni-ellene-azamfirei-maradt-a-rektor
https://tv2.hu/mokka/320165_hatalmas-lehetoseg-magyarorszago.html?fbclid=IwAR2SpNQEM5F_byJ3SJFZ_KvXblaETYDgr2pRBp5Nqa8DjHOGHHCfCq7TgDc
https://kronikaonline.ro/belfold/szerdan-eldol-talpon-marad-vagy-bukik-ludovic-orban-kormanya
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Nem koalíciózik Marosvásárhelyen az RMDSZ: folytatódhat a „kint is vagyok, 
bent is vagyok” politika 
2020. február 4. – Krónika 

Azon túl, hogy az RMDSZ-es Soós Zoltán függetlenként indulhat a polgármesteri székért, más 

kompromisszumot nem köt a szövetség Maros megyei szervezete a nyáron esedékes 

önkormányzati választások előtt – mondja Péter Ferenc megyei RMDSZ-elnök. 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.  

 

Kazán, szabadnapok: összesen 13 ezer lejre büntette a gyergyóditrói pékséget a 
munkaügyi felügyelőség 
2020. február 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Bírságot rótt ki a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség a Srí Lanka-i vendégmunkások 

foglalkoztatása miatt országos hírnévre szert tett Ditrói Pékségre a vállalatnál végzett 

ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek miatt. Az ellenőrök a munkaviszonyokat és -

feltételeket, a munkahelyi biztonságot és egészségügyi körülményeket vizsgálták az ázsiai 

pékek alkalmazása körül kirobbant botrány nyomán. Tudor Polak, a munkaügyi 

minisztérium államtitkára kedden a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, a hatályos jogszabályok 

értelmében négy kihágást állapítottak meg az ellenőrzés során. A munkaügyi felügyelőség 

három vétség miatt figyelmeztetésben részesítette a céget, a negyedikért pedig 10 ezer lejes 

bírságot szabott ki. 

 

Asztalos Csaba: nem szabad sem a ditrói, sem az erdélyi magyar közösséget 
stigmatizálni 
2020. február 4. – transindex.ro 

A Diszkriminációellenes Tanács nem vizsgálja a ditrói segédlelkész esetét, mivel azzal 

kapcsolatban rendőrségi nyomozás folyik. A törvény értelmében pedig akkor, amikor a 

bűnügyi hatóságok vizsgálnak egy esetet, a tanács nem vizsgálhatja maga is. Minderről 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke beszélt abban a 

műsorban, amelyben Lucian Mîndruța, az egyik legismertebb újságíró meghívására vett részt. 

Asztalos elmondása szerint ilyenkor az általa vezetett szervezetnek az a feladata, hogy a 

hozzájuk beérkezett panaszokat a Hargita megyei rendőrséghez továbbítsák. “Amennyiben 

úgy döntenek, hogy az elhangzottak nem képezik büntetőjogi kategória tárgyát, akkor 

visszakerül majd hozzánk, amennyiben meg úgy döntenek, hogy igen, akkor ők fogják 

kivizsgálni az esetet” - mondta Asztalos.  

 

A kormány növelni fogja a diaszpórát képviselő törvényhozók számát  
2020. február 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Az előre hozott választásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet részeként a diaszpórát 

képviselő törvényhozók számát is növelni fogja a kormány. A keddi kormányülés kezdetén 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyen-az-rmdsz-nem-koaliciozik-folytatodhat-a-bkint-is-vagyok-bent-is-vagyokr-politika
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyen-az-rmdsz-nem-koaliciozik-folytatodhat-a-bkint-is-vagyok-bent-is-vagyokr-politika
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osszesen-13-ezer-lejre-buntette-a-ditroi-pekseget-a-munkaugyi-felugyeloseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osszesen-13-ezer-lejre-buntette-a-ditroi-pekseget-a-munkaugyi-felugyeloseg
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28240&asztalos_csaba_nem_szabad_sem_a_ditroi_sem_az_erdelyi_magyar_kozosseget_stigmatizalni
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28240&asztalos_csaba_nem_szabad_sem_a_ditroi_sem_az_erdelyi_magyar_kozosseget_stigmatizalni
http://itthon.transindex.ro/?hir=58399
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Ludovic Orban miniszterelnök jóváhagyta Marcel Vela belügyminiszter arra vonatkozó 

kérelmét, hogy vegyék fel a soron kívüli napirendi pontok közé az előre hozott választások 

megszervezésére vonatkozó sürgősségi rendeletet. Marcel Vela azzal érvelt, hogy jogi vákuum 

van az előre hozott választásokra vonatkozó szabályozások terén, ezért van szükség a 

sürgősségi rendeletre. A miniszterelnök kérdésére azt is közölte, hogy a jogszabálytervezetben 

kettőről négyre emelnék a külhoni román állampolgárokat képviselő szenátorok számát, és 

négyről nyolcra a képviselőkét.  

 

Magyar alprefektusa lesz Kolozs megyének  
2020. február 4. – transindex.ro 

Budai Bélát, Magyargorbó község önkormányzatának titkárát jelölték a Kolozs megyei 

alprefektusi címre – írja a Ziarul de Cluj. Budait a Kolozs megyei Népi Mozgalom Párt (PMP) 

támogatja. Kolozs megyének így két alprefektusa lesz, Irina Munteanut, akit a Nemzeti 

Liberális Párt támogatott, múlt héten nevezték ki.  

 

Panaszt tett a rendőrségen a Ditrói Pékség vezetője fenyegetés és 
gyűlöletkeltés miatt 
2020. február 4. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Büntetőjogi panaszt nyújtott be a gyergyószentmiklósi rendőrségen a két Srí Lanka-i munkást 

foglalkoztató gyergyóditrói pékség vezetője fenyegetés, gyűlöletkeltés, diszkriminációra való 

felbujtás és közrendháborítás miatt  – számol be az Agerpres. A hírt megerősítette a Hargita 

megyei rendőrség szóvivője, Gheorghe Filip, aki arról is tájékoztatott, hogy a panaszt 

hozzácsatolják az eset kapcsán korábban nyitott ügyiratcsomóhoz. Filip közölte, hogy a 

gyergyóditrói pékség ügyvédje által küldött panaszt február 3-án iktatták. A beadvány 

megfogalmazói szerint fenyegetés, gyűlöletkeltés, hátrányos megkülönböztetés, 

közrendháborítás történt, valamint sérült a 2002/31-es sürgősségi kormányrendelet előírása, 

amely tilt minden fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetet, szimbólumot 

vagy cselekedetet. Az ügy kapcsán kivizsgálás folyik, a további törvényes lépésekről döntő 

illetékes hatóság a gyergyószentmiklósi ügyészség. 

 

Ingyenes fizikoterápiás kezelésekre lesz lehetőség ezentúl Csíkkarcfalván 
2020. február 4. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A korábbi négy helyett keddtől már öt helyszínen biztosítanak az egészségbiztosítási pénztár 

által támogatott fizikoterápiás kezeléseket Hargita megyében: a Székelyföldi Jégkorong 

Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány szerződést kötött a pénztárral, így a 

csíkkarcfalvi Orvosi és Metodikai Központban a sportolók mellett a lakosság is ingyenes 

kezelésekben részesülhet. A szerződés-aláírást megelőző sajtótájékoztatón Nagy Attila, a 

Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója elmondta: a kezdetektől fogva olyan 

rendszerben gondolkodtak, amely nemcsak a sportot szolgálja ki, hanem a nagyközönséget is. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=58401
https://szekelyhon.ro/aktualis/panaszt-tett-a-rendorsegen-a-ditroi-pekseg-vezetoje-fenyegetes-es-gyuloletkeltes-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/panaszt-tett-a-rendorsegen-a-ditroi-pekseg-vezetoje-fenyegetes-es-gyuloletkeltes-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyenes-fizikoterapias-kezelesekre-lesz-lehetoseg-ezentul-csikkarcfalvan
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A Gyergyószéki RMDSZ is beszáll az aláírásgyűjtésbe 
2020. február 4. – szekelyhon.ro 

Szülessen uniós szintű jogszabály azon régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, 

etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő 

régióktól – ez az SZNT polgári kezdeményezésének célja, és az ehhez szükséges aláírások 

összegyűjtésében vállal szerepelt az RMDSZ gyergyószéki szervezete is. 

 

Borboly nyilvánvalóvá tette, hogy elnökként folytatná 
2020. február 4. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Továbbra is Hargita Megye Tanácsának elnöke maradna – jelentette be keddi 

sajtótájékoztatóján Borboly Csaba. A jelöltséghez előbb össze kell gyűjtenie 6200 aláírást, az 

RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsának majd jóvá kell hagynia a jelentkezését, végül 

pedig meg kell győznie az udvarhelyi és a gyergyói jelölteket, hogy engedjék át neki a 

tisztséget. 

 

Horváth István szociológus: Ditróban nem „bunkó székelyek” élnek, akik nem 
értik a világot  
2020. február 4. – maszol.ro 

Rasszisták kiáltanak rasszistát, túlbuzgó hatóságok próbálják kijavítani eddigi 

nemtörődömségüket, eközben pedig a ditróiak is nyugodtan átválthatnak a „migráncsozós” 

tévécsatornákról, mert megvan ehhez a szabadságuk – véli Horváth István. A szociológus 

átfogó és részletes társadalomkutatói képet festett a Hargita megyei községben alkalmazott 

vendégmunkások országossá dagadt ügyéről. Ditróban sokkal árnyaltabb a kép, mint ahogy 

azt a média bemutatja, és a felelősség is összetettebb – mondta a Maszolnak adott interjúban 

a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője.  

 

Nem tanítja meg az iskola románul a magyar gyereket 
2020. február 5. – Krónika 

Az iskolai románórák nem elegendők arra, hogy a magyar gyerekek elsajátítsák a román 

nyelvet, és mindennapi élethelyzetben képesek legyenek kommunikálni, megértetni magukat 

– jelentette ki a Krónikának Elisa Roff kolozsvári romántanár. A korábban magyar 

gimnáziumban, valamint magyar ajkúak számára szervezett románnyelv-táborban egyaránt 

oktató román nemzetiségű pedagógust a magyar gyerekek romántudásáról, a román 

foglalkozások hasznáról, más lehetséges nyelvtanulási módokról faggatták. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyergyoszeki-rmdsz-is-beszall-az-alairasgyujtesbe
https://szekelyhon.ro/aktualis/borboly-nyilvanvalova-tette-hogy-elnokkent-folytatna
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/121756-horvath-istvan-szociologus-ditroban-nem-bunko-szekelyek-elnek-akik-nem-ertik-a-vilagot
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/121756-horvath-istvan-szociologus-ditroban-nem-bunko-szekelyek-elnek-akik-nem-ertik-a-vilagot
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Megkérdeztük Berényi Józsefet, miért szabotálják el az MKP politikusai az R7-es 
átadását 
2020. február 4. – Ma7.sk 

A múlt héten nagy visszhangot váltott ki az a hír, miszerint Nagyszombat megye több 

objektumot nem volt hajlandó átvenni az épülő R7-es gyorsforgalmi úton. Erre Érsek Árpád 

éles hangú blogbejegyzést tett közzé, amelyben az MKP politikusait vádolta meg az R7-es 

átadásának csúszásával. Erről kérdezték Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét. 

Évértékelő délután a köszönet és az identitástudat erősítése jegyében 
2020. február 4. – Körkép 

Január utolsó szombatján a patonyréti kultúrházba hívták a kultúrakedvelőket, hogy 

összegezzék a Csemadok helyi alapszervezetének múlt éves tevékenységét és közösen egy 

megindító előadást tekintsenek meg.  A patonyréti alapszervezet kivette részét a közösségi 

munkából. Szinte minden hónapban valamilyen rendezvény munkálataiban segédkeznek 

vagy épp ők maguk szerveznek egyet. A település ugyan kisközségnek (mintegy 260 lakos) 

számít, mégis 41 tagja van az alig egy éve alakult kulturális egyesületnek. Rostás Szabina 

elnök évértékelőjében rámutatott, milyen fontos, hogy a magyarság megmaradása érdekében 

továbbra is aktív maradjon a tagság. Helyet kapott a köszönet is, hiszen a faluban mindenki 

fáradhatatlanul teszi a dolgát. 

 

Intenzív választási kampányra készül a VMSZ 
2020. február 4. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István pártelnök a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, intenzív, körülbelül másfél 

hónapig tartó kampányt tervez az április 26-i választások előtt a Vajdasági Magyar Szövetség. 

Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindítójában elmondta, a következő évek nagyon 

fontosak Szerbia uniós útja szempontjából. Emiatt is lényeges, hogy a vajdasági magyarság 

minden szinten képviseltesse magát, ahogy eddig is. A VMSZ elnöke a migrációs helyzetről 

ugyancsak szólt. A balkáni útvonal szerinte még hosszú ideig aktív lesz, ezért a jelenségről 

beszélni kell, nem szabad hallgatni róla. 

 

A vajdasági falu, ahova költöznek a családok 
2020. február 4. – Pannon RTV 

Hajdújárást egyre gyakrabban választják otthonuknak a letelepedni vágyó családok. A 

Közügyek című műsor többek között ezt a témát is feldolgozta. Hajdújárás. Magyar település 

Szabadka közelében. A városnak és Palicsnak, mint a dinamikusan fejlődő turisztikai 

központnak közelsége, az autópálya, az államhatár, az egyre nagyobb számú beruházás, 

mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy Hajdújárást egyre gyakrabban választják otthonuknak a 

letelepedni vágyó családok. Az sem elhanyagolható szempont ilyenkor, hogy a gyerekek már 

az óvodában magyar csoportba járhatnak, és később az általános iskolai oktatást az 

anyanyelvükön folytathatják. 
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https://ma7.sk/aktualis/megkerdeztuk-berenyi-jozsefet-miert-szabotaljak-el-az-mkp-politikusai-az-r7-es-atadasat
https://ma7.sk/aktualis/megkerdeztuk-berenyi-jozsefet-miert-szabotaljak-el-az-mkp-politikusai-az-r7-es-atadasat
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/02/04/evertekelo-delutan-a-koszonet-es-az-identitastudat-erositese-jegyeben/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24667/Intenziv-valasztasi-kampanyra-keszul-a-VMSZ.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-falu-ahova-koltoznek-csaladok
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A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása az ukrajnai 
nyelvtörvénytervezetről 
2020. február 4. – kiszo.net, karpatalja.ma, Híradó, Propeller 

Az MTA Elnöksége állást foglalt az ukrán parlamentnek a magyar nyelvű oktatást is érintő 

törvénytervezetéről. Lovász László, az MTA elnöke felkérésére az állásfoglalás szövegét 

Kertész András, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke, Zsoldos Attila, 

az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke és Pléh Csaba, az MTA 

Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke fogalmazták meg. 2020. január 16-án az ukrán 

parlament elfogadta a magyar nyelvű oktatást is érintő törvénytervezetet, melyet azonban 

Ukrajna elnöke még nem látott el kézjegyével. Küldetésének szellemében a Magyar 

Tudományos Akadémia alapítása óta felelősséget visel a magyar nyelv fennmaradásáért, 

szabad használatáért, kultúramegőrző és nemzetmegtartó erejének védelméért országunk 

határain belül és kívül egyaránt. 

 

Festményei tavaszt visznek a szürke télbe 
2020. február 4. – Kárpátalja  

Pavuk Andrea kárpátaljai művész, keramikus alkotásaiból nyílt tárlat január 28-án, kedden 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A művésznő tagja az Ukrán Képzőművészeti 

Szövetségnek, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) Munkácsy Mihály 

Képzőművészeti Egyesületének, valamint a Kárpátaljai Szlovák Képzőművészek 

Szövetségének. – Szép hagyományokat követve ezúttal azért gyűltünk itt össze, hogy együtt 

gyönyörködjünk Pavuk Andrea alkotásaiban, aki saját maga is bizonyítja, hogy a mi kis 

szeretett Kárpátaljánk mennyire gazdag tehetségekben. Ő az egyike azoknak a kárpátaljai 

művészeknek, akik nem csupán egy művészeti ágban alkotnak maradandót, hanem egyszerre 

kettőben is: festőművészként és keramikusként egyaránt – mondta nyitóbeszédében Kuti 

László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, akinek, mint 

mondotta, már sok festmény, leginkább néhány tájkép a kedvencévé vált. 
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https://kiszo.net/2020/02/04/a-magyar-tudomanyos-akademia-allasfoglalasa-az-ukrajnai-nyelvtorvenytervezetrol/
https://kiszo.net/2020/02/04/a-magyar-tudomanyos-akademia-allasfoglalasa-az-ukrajnai-nyelvtorvenytervezetrol/
https://karpataljalap.net/2020/02/04/festmenyei-tavaszt-visznek-szurke-telbe
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 4. – Kossuth Rádió 

 

A lengyelországi Rzeszowban rendezték meg a 13. Európa-Ukrajna Fórumot. A rendezvényen 

Ukrajna és az Európai Uniós országok szakemberei a politikai, gazdasági, valamint a 

kulturális kapcsolatok lehetőségeit vizsgálták. A fórumon részt vett és felszólalt Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke is, aki beszámolt a kárpátaljai magyarság helyzetéről. 

 

A román kormány újraindítja a Verespatak és környéke világörökséggé nyilvánítását célzó 

eljárást az UNESCO-nál – jelentette a minap a bukaresti kulturális miniszter. A 

közigazgatásilag Fehér megyéhez tartozó község ősi aranybányász település, ahol már a 

rómaiak is aranyat bányásztak. A lelőhelyen a kanadai tulajdonú Gold Corporation vállalat 

akart kitermelést folytatni, az engedélyek késlekedése, illetve a civil tiltakozás miatt végül 

elállt ettől. A környezet- és műemlékvédők azt remélik, hogy aha a világörökség részéve 

nyilvánítják Verespatakot, az védettséget biztosít a környezetnek és az épített örökségnek 

egyaránt. 

 

A Hargita Megyei Önkormányzat felhívást intézett a Hargita megyei fiatalokhoz, hogy írják le, 

hol képzelik el a jövőjüket, ha voltak külföldön, miért döntöttek úgy, hogy hazajönnek, és ha 

itthon képzelik el a jövőjüket, indokolják meg, hogy miért így döntöttek.  

 

A temesvári Bartók Béla líceum látta vendégül szombaton a magyar nyelvű érettségi tételeket 

javító Arad, Hunyad és Temes megyei tanárokat, akik a javítással kapcsolatos tapasztalataikat 

osztották meg egymással, a javítás egységesítését célul kitűzve. A jelenlegi romániai 

szabályozás szerint az írásbeli dolgozatokat egy másik megyében javítja két tanár, a cél pedig 

az, hogy az általuk adott két osztályzat minél közelebb legyen egymáshoz. A találkozó 

szükségességéről és hasznosságáról, a rendszer hibáiról is szól a három megye egy-egy 

képviselője valamint a magyar érettségi tételeket kidolgozó bizottság tagja. 

 

Magyar nyelvű programozó iskola indult gyerekeknek Szabadkán az ősszel. Tanítás után, a 

késő délutáni órákban számítógépes játékokat készítenek, s közben megismerkednek a 

programozással. Az érdeklődés akkora, hogy már van egy kihelyezett tagozatuk, s a jövő 

tanévtől más délvidéki településeken is megkezdik az oktatást.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-04_18-02-00&enddate=2020-02-04_18-40-00&ch=mr1
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Több mint háromszázzal nőtt a magyar tanítási nyelvű óvodákba járó gyerekek száma a 

Felvidéken, magyarok és szlovákok vegyesen. Ennek több oka van, egyrészt az, hogy a magyar 

támogatással felújított, jól felszerelt magyar óvodák vonzók, másrészt a helyhiány okozza a 

gyerekek keveredését. Kiss Beátát, a Magyar Közösség Pártjának oktatási alelnökét kérdeztük.  

 

Szombaton tartották Mákófalván az I. Kalotaszegi Szalonnafesztet. Biztos sokkal több finom 

szalonna van Kalotaszegen, mint ahányat Mákóban meg lehetett kóstolni, de az esemény 

mindenképp sikeres volt és minden bizonnyal még fejlődni fog. Azt például máris 

eldöntötték, hogy a továbbiakban külön kategória lesz a mangalica és külön a más háztáji 

disznóból készült szalonna! Tizenheten versenyeztek, az első díjat a jegenyei Kerekes Antal 

kapta! 

 


