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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Nincs A és B kategóriájú magyar 
2020. március 4. – Magyar Hírlap 

Döbbenet és szégyen a Jobbik elnökének nyilatkozata – kommentálta a Magyar Hírlapnak a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár Jakab Péter azon kijelentését, miszerint legitim vitát 

lehet indítani a határon túliak számára a szavazati jogról. Potápi Árpád János (képünkön) úgy 

fogalmazott: ez újabb egyértelmű jele annak, hogy a Jobbik erősen gyurcsányosodik, már a 

párt politikáját is Gyurcsány Ferenc határozza meg. Úgy véli, Jakab és pártja a baloldalnak 

való megfelelési kényszerében mára teljesen hátat fordított a nemzeti oldalnak, összeálltak 

azokkal, akik korábban gyűlöletkampányt folytattak a külhoni magyarok ellen. Potápi 

kijelentette: ez a kormány nemzeti kormány, a külhoni magyarokat a nemzet 

elválaszthatatlan részének tartja, ezért is volt egyik első döntésünk 2010-ben a kettős 

állampolgárság bevezetése, ettől kezdve pedig nincs A és B kategóriájú magyar. 

 

Szlovák választások - Lemondott az MKP elnöksége a párt választási kudarca 
miatt 
2020. március 3. – MTI, Mandiner, Ma7.sk, Felvidék Ma, Erdély Ma, Körkép, Új Szó 

A párt elnöksége vállalja a politikai felelősséget ezért ügyvivő elnökség létrejöttét hagyta jóvá. 

Lemondott a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöksége, miután a szombati 

parlamenti választáson nem jutott be a szlovák parlamentbe a Magyar Közösségi Összefogás 

(MKÖ) néven indított közös felvidéki lista, amelynek az MKP volt a legerősebb szereplője – 

közölte a párt sajtóosztálya. „A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége, vállalva a 

politikai felelősséget a parlamenti választásokon elért eredményért, egyhangúlag lemondott, 

továbbá jóváhagyta az ügyvivő elnökség tagjait” – írták közleményükben. Kifejtették: a 

pártban várható tisztújításig a parlamenti választásokon az MKP színeiben legtöbb 

preferenciaszavazatot szerző kilenc jelölt látja el a párt ügyvivő elnökségét. A párt áprilisra 

tervezett országos kongresszusáig az MKP Országos Tanácsának jelenlegi elnöke, Őry Péter 

tölti be az országos fórumokat előkészítő koordinátori szerepet. Az MKP leköszönő elnöksége 

a hétfő esti órákban tartott ülésén döntött arról is, hogy a Most-Híd szlovák-magyar 

vegyespárttal csak azt követően ülnek le egyeztetni, ha már mindkét párt országos szerveiben 

lezajlott a tisztújítási folyamat. 

 

Szili Katalin: 21. századi együttműködésre kell törekedni az uniós nemzeti 
régiókban 
2020. március 3. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, hirado.hu, kulhonimagyarok.hu, 

Felvidék Ma 

A civil közösségek, valamint a nemzet, mint közösség fontosságát hangsúlyozta a határon túli 

autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott kedden a kecskeméti 

megyeházán, a városi civil fórumon. Szili Katalin közölte, 21. századi együttműködésre kell 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200304-a-megszunes-szelere-kerult-a-jobbik
https://mandiner.hu/cikk/20200303_szlovak_valasztasok_lemondott_az_mkp_elnoksege_a_part_valasztasi_kudarca_miatt
https://mandiner.hu/cikk/20200303_szlovak_valasztasok_lemondott_az_mkp_elnoksege_a_part_valasztasi_kudarca_miatt
https://felvidek.ma/2020/03/szili-katalin-21-szazadi-egyuttmukodesre-kell-torekedni-az-unios-nemzeti-regiokban/
https://felvidek.ma/2020/03/szili-katalin-21-szazadi-egyuttmukodesre-kell-torekedni-az-unios-nemzeti-regiokban/
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törekedni az Európai Unión belül a nemzeti régiókban. A miniszterelnöki megbízott a 

nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók 

védelméért indított európai polgári kezdeményezésről beszélt, illetve a támogatására kérte a 

jelenlévőket. Szili Katalin szerint a 21. század a magyaroknak lehetőséget ad a nemzeti 

szolidaritás, a közösséghez tartozás megélésére. Úgy vélekedett: 21. századi együttműködésre 

kell törekedni a nemzeti régiókban, és olyan együttműködést kell teremteni, amely 

megmutatja, hogyan lehet a közösségeket megtartani és az identitásukat megőrizni 

Európában. 

 

Brenzovics: Állítsák le a kárpátaljai magyar vezetők politikai üldözését! 
2020. március 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben 

fordult Ivan Bakanovhoz, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökéhez, melyben kéri a 

kárpátaljai magyarság vezetői ellen folytatott politikai üldözés leállítását. A levél emlékeztet, 

hogy az SZBU Kárpátaljai Megyei Főosztályának munkatársai évek óta „egészségtelen 

érdeklődést” tanúsítanak a KMKSZ, valamint jótékonysági alapítványai és intézményei iránt. 

Mindez egyebek mellett abban mutatkozik meg, hogy zaklatják a Szövetség regionális 

szervezeteinek vezetőit határátlépéskor, nyílt és fedett operatív nyomozati intézkedéseket 

foganatosítanak velük szemben, alaptalan, jogsértő és eredménytelen nyomozást folytatnak 

az „Egán Ede „Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány ellen indult 

büntetőeljárás keretében, illetve számos egyéb provokatív cselekményre is sor került a 

magyar közösség vezetőivel és aktivistáival szemben. 

 

Pásztor kiírta a tartományi választásokat április 26-ára 
2020. március 3. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma kiírta a vajdasági parlament 

képviselőinek rendes megválasztását, 2020. április 26-ára, vasárnapra a tartomány 

képviselőház választásokra vonatkozó döntése, illetve Vajdaság statútuma alapján. 

„Tartományi házelnökként, felhatalmazásomnak és kötelességemnek eleget téve, éppen most 

írtam ki 2020. április 26-ára, vasárnapra a tartományi képviselők rendes megválasztását, 

Vajdaság statútuma és a tartományi parlamenti döntés választásokra vonatkozó döntése 

értelmében. Az említett döntéssel összhangban, valamint tekintettel arra, hogy a tartományi 

választásokat részarányos rendszerben tartjuk meg, vagyis Vajdaság Autonóm Tartományban 

mint egy választási egységben, a képviselőket a politikai pártok, a politikai pártok 

koalíciójának vagy politikai párt és polgárok csoportosulásának koalíciójának, illetve 

polgárok csoportosulásának listája alapján választjuk meg. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=3750&lang=hu
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24778/Pasztor-kiirta-a-tartomanyi-valasztasokat-aprilis-26-ara.html
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Szeparatizmus vádjával támadta meg egy magyar politikus a 
Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését 
2020. március 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

A Magyar Polgári Párt egyik politikusa szeparatizmussal és autonómiapártisággal vádolta 

meg az alakuló Székelyudvarhelyért Pártot, hogy így akadályozza meg annak bejegyzését 

Bukarestben – közölte egy közösségi oldalon Székelyudvarhely polgármestere kedden.  

 

Kelemen Hunor: a PNL a többség biztosítását kérte az RMDSZ-től 
2020. március 3. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ törvényhozói készek biztosítani a szükséges többséget a Cîţu-kormány 

megszavazásához, de a végső döntés az előre hozott választásokra vonatkozó 2020/26-os 

rendelet sorsától függ - jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség elnöke, miután megbeszélést folyatott Ludovic Orban PNL-elnökkel, Florin Cîţu 

kijelölt kormányfővel és Raluca Turcan PNL-elnökhelyettessel. „Azt mondtuk, hogy akik 

megérdemlik, azok meg fogják kapni a szavazatunkat, ahogy az ezelőtt két héttel is történt a 

szakbizottságokban. Várjuk az együttes házbizottságok döntését a Cîţu-kormányról való 

szavazás időpontjára vonatkozóan. Természetesen várjuk az alkotmánybíróság döntését a 26-

os kormányrendeletről. Addig nem hinném, hogy bármit is lehetne tenni a parlamentben 

ezzel a rendelettel kapcsolatban, mert az alkotmánybíróság döntésére van szükség ahhoz, 

hogy tudjuk, továbbmegyünk-e az előre hozott választások felé vagy nem” - nyilatkozta a 

tárgyalásokat követően Kelemen Hunor.  

 

Inkubátorházat hozna létre Korodi Attila Csíkszeredában  
2020. március 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A hétfő esti vitát követően kedden sajtótájékoztató keretében kívánta felhívni a figyelmet 

fiatalok problémáira, Csíkszereda negatív demográfiai folyamataira, a helyi gazdaság 

helyzetére Korodi Attila, az RDMSZ egyik polgármester jelölt-aspiránsa. Vonzóvá tenné a 

hargitai megyeszékhelyt a fiatalok és vállalkozók számára – nyilatkozta Korodi Attila a keddi 

sajtóeseményen. A parlamenti képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy 2008 és 2014 között 

ötszáz vállalkozással lett kevesebb Csíkszeredában, ugyanebben az időszakban 16 ezerről, 10 

496-ra csökkent azoknak a száma, akik magánvállalkozások alkalmazásában álltak.  

 

A párt, amely szabad kezet ígér minden helyi szervezetnek 
2020. március 3. – szekelyhon.ro 

A Szabad Emberek Pártja (POL) lehetőséget adna mindazoknak, akik indulnának az 

önkormányzati választásokon, de nem hajlandók elfogadni a „felülről jövő” utasításokat – 

jelentette ki Bajkó László, a szervezet gyergyószentmiklósi vezetője. Bajkó László 

sajtótájékoztatóján elmondta, gondolkodtak azon, hogy Gyergyószentmiklóson külön helyi 

pártot alapítanak, de mérlegelve a helyzetet, úgy döntöttek, a POL által biztosított háttér 

teljesen megfelelő számukra ahhoz, hogy részt vehessenek a városi közéletben. Elsősorban azt 

hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év alatt teljes autonómiát élveztek, szabad kezük volt 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szeparatizmus-vadjaval-tamadta-meg-egy-magyar-politikus-a-szekelyudvarhelyert-part-bejegyzeset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szeparatizmus-vadjaval-tamadta-meg-egy-magyar-politikus-a-szekelyudvarhelyert-part-bejegyzeset
http://itthon.transindex.ro/?hir=58705
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122925-inkubatorhazat-hozna-letre-korodi-attila-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-part-amely-szabad-kezet-iger-minden-helyi-szervezetnek
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minden helyi döntéssel kapcsolatban. Ezt a lehetőséget szeretnék felkínálni más székelyföldi 

helységek számára is. 

 

Szeretnék elkerülni a sárdobálást a kampányban 
2020. március 3. – szekelyhon.ro 

Torzsalkodás helyett higgadt kommunikációt, rövid távú pártérdekek helyett 

székelyudvarhelyi közös minimumot szeretne a helyi EMNP és az EMNT udvarhelyszéki 

szervezete. Megpróbálkoznak az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben ismét koalícióra lépni a 

helyi MPP-vel, bár tudják: nem lesz ez egyszerű. 

 

Összmagyar jelöltnek tekinti, és támogatja Soós Zoltánt Marosvásárhelyen az 
EMSZ 
2020. március 3. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Soós Zoltán független magyar polgármesterjelöltet támogatja Marosvásárhelyen az Erdélyi 

Magyar Szövetség – jelentette be kedden a Maros-parti megyeszékhelyen Csomortányi István 

és Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség két társelnöke. Hangsúlyozták, fontosnak 

tartják, hogy váltás legyen Marosvásárhelyen, hiszen Dorin Florea jelenlegi polgármester 

„bebizonyította, hogy alkalmatlan a város vezetésére”. Mezei szerint az EMSZ olyan 

választókat is meg akar szólítani, akik eddig távol maradtak a voksolástól. 

 

Daniel David pszichológus lett a BBTE új rektora 
2020. március 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Daniel David pszichológus, eddigi rektorhelyettes vezeti a következő négy évben a kolozsvári 

Babeș–Bolyai Tudományegyetemet (BBTE) a keddi rektorválasztás első eredményei szerint. 

A szatmárnémeti születésű egyetemi oktató a bizalom és nyitás jegyében egy világszínvonalú 

egyetem felépítését ígéri. 

 

EMNP: az ügyészség nem tekinti magyarellenes uszításnak az úzvölgyi 
eseményeket 
2020. március 3. – transindex.ro 

Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ügyészség azoknak a feljelentéseknek az 

ügyében, amelyet az EMNP tett a tavalyi úzvölgyi cselekmények ügyében - tájékoztat a párt 

közleménye. „Kellemetlen meglepetés ért mindannyiunkat tegnap, amikor kézhez kaptuk azt 

az ügyészségi választ, melyben az úzvölgyi magyarellenes cselekmények kapcsán született 

feljelentésekre érkezett reakció. Bár a feljelentések keletkezésekor még nem létezett az 

Erdélyi Magyar Szövetség, a Néppárt és az MPP szinte egyidőben fordult a hatósághoz 

sírgyalázás, garázdaság, rongálás, testi sértés, valamint gyűlöletkeltés miatt. Bár a sajtót 

tavaly bejárták azok a felvételek, melyeken egyértelműen látszanak az erőszakos események, a 

román ügyészség mégis lezárta a nyomozást – bűncselekmény hiányára hivatkozva” – 

nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján Csomortányi „Karlendítő” István, az EMNP elnöke.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szeretnek-elkerulni-a-sardobalast-a-kampanyban
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Feljelentést tesz a tanácsos, akit feljelentései miatt zártak ki a néppártból 
2020. március 3. – szekelyhon.ro 

Lemondásra szólítja fel és feljelenti Tőkés Lehelt, az EMNP gyergyószéki szervezetének 

elnökét Pál Antal gyergyóremetei helyi tanácsos. A néppárt közben kizárta Pált, sorozatos 

feljelentései és hangulatkeltés miatt. 

 

Erdőmérnöki szak indul Szentgyörgyön 
2020. március 4. – Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában 

ősztől indul a négyéves erdőmérnöki alapképzés. A Romániai Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Hatóság jóváhagyta az ideiglenes működési engedélyt, így 

meghirdethetik a helyeket. Az erdőmérnöki szakról Nyárádi Imre István, a központ igazgatója 

beszélt a Krónikának. 

 

További építészeti beavatkozások szükségesek a magyar–román összefogással 
zajló kiszsolnai munkálatok keretében 
2020. március 4. – Krónika 

Hiába a precedensértékű román–magyar összefogás, évek óta nehezíti a kiszsolnai 

evangélikus templom megmentését a bonyolult romániai közbeszerzési procedúra. A 

Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint a Giotto-freskómásolatáról híressé vált szász 

templomrom megóvásához szinte az eddig befektetett összeggel megegyező finanszírozásra 

van még szükség a Beszterce-Naszód megyei településen. 

 

Kijózanító választások – Öllös László és Tokár Géza elemzők a Nézőpont 
vendégei 
2020. március 3. – Ma7.sk 

Szombatról vasárnapra virradóra alapjaiban rajzolódott át az ország politikai térképe. A 

választásoknak voltak nagy nyertesei és vesztesei. A legnagyobb nyertes Igor Matovič pártja, 

az OĽaNO, a nagy vesztes a Most-Híd és az SNS, társadalmi szinten pedig a felvidéki magyar 

közösség. Az eredményekről, az ide vezető útról és a lehetséges jövőről két kiváló 

politológussal beszélgettünk a Nézőpont legújabb adásában. A Nézőpont stúdiójának két 

vendége ezúttal Öllös László és Tokár Géza voltak. A téma pedig a szombati választások 

eredménye, a tanulságok és az új politikai helyzet voltak. Kitértünk arra is, milyen értékelést 

kapnának egy vizsgán a közvéleménykutató intézetek, amelyekről időnként nehéz eldönteni, 

közvéleményt kutatnak vagy befolyásolnak. Az is kérdés, hogy az általuk készített 

előrejelzések milyen mértékben befolyásolják a választási eredményeket. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/feljelentest-tesz-a-tanacsos-akit-sorozatos-feljelentesei-miatt-zartak-ki-a-neppartbol
https://ma7.sk/aktualis/kijozanito-valasztasok-ollos-laszlo-es-tokar-geza-elemzok-a-nezopont-vendegei
https://ma7.sk/aktualis/kijozanito-valasztasok-ollos-laszlo-es-tokar-geza-elemzok-a-nezopont-vendegei
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Ideiglenesen Sólymos, Agócs, Krajňák és Pataky vezeti a Hidat 
2020. március 3. – bumm.sk, Új Szó 

Az ideiglenes vezetés felel az új alapszabály és a közgyűlés elkészítéséért, amely megválasztja 

az új elnököt. A párt közgyűlésének összehívásáig ideiglenesen Sólymos László, Agócs Attila, 

Peter Krajňák és Pataky Károly vezeti a Hidat – döntött keddi ülésén a párt elnöksége - 

közölte Magdeme Klára, a Híd szóvivője. „Tekintettel a párt által a parlamenti választáson 

elért gyenge eredményre, Bugár Béla után a mai ülésen a párt elnöksége is lemondott" – 

olvasható a Híd állásfoglalásában. Tagjai azonban nem hagyják el a pártot, mindannyian 

továbbra is tagjai maradnak a Hídnak. Az ideiglenes vezetés felel az új alapszabály és a 

közgyűlés elkészítéséért, amely megválasztja az új elnököt. A szombati parlamenti választás 

kedvezőtlen eredményére reagálva Bugár bejelentette, hogy lemond a pártelnöki tisztségről, 

de továbbra is dolgozni fog a pártért, mert – mint fogalmazott - ez egy „értékes projekt”. 

 

Építik a Somorjáról kitelepített magyarok emlékművét 
2020. március 3. – Felvidék Ma 

Megkezdődött a Somorjáról kitelepített magyarok tiszteletére tervezett emlékmű építése. 

Méry Jánost, somorjai önkormányzati képviselőt, a somorjai Via Nova ICS elnökét kérdeztük. 

Tavaly augusztusban már beszámoltunk arról, hogy megvan a Somorjáról kitelepített 

magyarok tiszteletére tervezett emlékmű helyszíne, melyet a somorjai Via Nova Ifjúsági 

Csoport állíttat együttműködve a West Music & Culture, a Csemadok Somorjai 

Alapszervezete és a Somorja Hangja PT-vel. A gyűjtés szervezői az emlékművet még 2017-ben 

szerették volna felavatni, viszont a helyszínt illetően problémák merültek fel. Kezdetben a 

római katolikus plébániahivatal területén szerették volna elhelyezni az emlékművet – itt nem 

kaptak püspöki engedélyt –, majd a város más pontjai is szóba jöttek, ám a közhálózatok 

műszakilag szinte lehetetlenné tették a kivitelezést. 

 

Tanulj itthon magyarul! 
2020. március 3. – Pannon RTV 

A Pannon Rádió is bemutatja a vajdasági középiskolákat, ahol lehetőség van a következő 

tanévben magyarul tanulni. Március 10-étől kéthetente keddenként tematikus műsort 

sugárzunk 14 és 16 óra között. A műsorban bemutatjuk a középiskolai kínálatot, beszélgetünk 

tanárokkal, diákokkal és más illetékesekkel. Idén Vajdaságban 1.451 nyolcadikos tanuló írja 

meg a kisérettségit, melynek várható dátuma 2020. június 17-e, 18-a és 19-e lesz. Műsorunk 

célja, hogy ezeknek a diákoknak bemutassa, itthon is színvonalas intézmények és szakok 

közül választhatnak. 

 

A választások kiírásával megkezdődik a kampány is 
2020. március 3. – Pannon RTV  

A voksolást pedig már az új szabályoknak megfelelően bonyolítják le. Ezt mondta a Közügyek 

vendégeként Ladóczki Gyula. A Köztársasági Választási Bizottság tagja hangsúlyozta: ennek 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/03/03/ideiglenesen-solymos-agocs-krajnak-es-pataky-vezeti-a-hidat
https://felvidek.ma/2020/03/epitik-a-somorjarol-kitelepitett-magyarok-emlekmuvet/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanulj-itthon-magyarul
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasok-kiirasaval-megkezdodik-kampany
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értelmében 5-ről 3 százalékra csökkentették a választási küszöböt, a kisebbségi listákra 

viszont továbbra is a természetes küszöb érvényes. Az aláírásgyűjtés is hamarosan 

megkezdődhet. Azok a listák indulhatnak, amelyek összegyűjtik a szükséges számú 

támogatást. 

 

Jótékonysági akció egy beregszászi iskolában 
2020. március 3. – karpatalja.ma 

„Támogassunk másokat” címmel indítottak jótékonysági akciót a Beregszászi 1. Számú 

Középiskola tanulói és tanárai, hogy együttes erővel segítsenek a hátrányos helyzetben lévő 

embereknek. Az akcióhoz a szülők is csatlakoztak. Elsősorban élelmiszereket és higiéniai 

eszközöket gyűjtenek, amit minden héten a tanulók visznek majd el idős embereknek, árva 

gyerekeknek, illetve hátrányos helyzetű személyeknek. A tervek szerint az első héten 15 fő kap 

majd csomagot az akció keretén belül. 

 

„Hej, Rákóczi, hej, Bercsényi…” – újra szólt a tárogató Beregszászban 
2020. március 3. – karpatalja.ma 

Ismét Kárpátaljára látogatott Nagy Csaba nyíregyházi Bartók-díjas tárogatóművész, aki zenei 

előadása mellett rendhagyó történelem- és irodalomórát is tartott előbb a Fornosi Általános 

Iskolában, majd a Derceni Középiskolában. Ezután a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytatódott az előadássorozat. A kurucok hangszere, melyet a 

források töröksípnak, vagy tárogató sípnak is hívnak, a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) 

idején különösen népszerűvé vált, bár már a török hódoltság korában is közkedvelt volt. Nagy 

Csaba előadása megidézte a Rákóczi-szabadságharc történetét, egyben megemlékezett a 

kuruc hősökről. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 3. – Kossuth Rádió 

 

Nemzeti kerekasztal-vitát kezdeményez a totális ukránosításról szóló törvények 

felülvizsgálatáról Volodimir Zelenszkij elnök pártja, a Nép Szolgája. A Kijevi Nemzetközi 

Szociológiai Intézet közelmúltban végzett kutatásának adatai szerint az ukránok 73 százaléka 

az orosz tannyelvű iskolai oktatás megtartása és az orosz nyelv hivatalos használata mellett 

van. Talán ezért fog megmenekülni a magyar nyelvű oktatás?  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jotekonysagi-akcio-egy-beregszaszi-iskolaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/hej-rakoczi-hej-bercsenyi-ujra-szolt-a-tarogato-beregszaszban/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-03_18-02-00&enddate=2020-03-03_18-40-00&ch=mr1
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Rólunk ne döntsenek nélkülünk! - sokszor elhangzott ez a felvidéki magyar politikusok 

szájából. Most azonban úgy tűnik, a felvidéki választók nem bánják, ha róluk nélkülük 

döntenek a pozsonyi törvényhozásban. 113 ezer felvidéki magyar szavazata ment a kukába? 

Kolek Zsoltot, a Ma7 médiacsalád politikai rovatvezetőjét kérdeztük. 

  

Kecső 350 lelkes falu, amelyhez ragaszkodnak lakói, a fiatalok is helyben keresik 

boldogulásukat. Az Aggteleki hegység túloldalán, erdőkkel körülvett völgyben megbúvó felső-

gömöri településen  működik  magyar iskola, de hogy meddig, az a segítségtől függ.  Önök is 

segíthetik a felvidéki Kecső iskolájának megmaradását. A támogatás módjáról bővebben a  

magyarpatriotak.hu honlapon olvashatnak.  

  

A romániai közoktatásban szerdán kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályokba. A 

bánsági szórványban - ahol amúgy is kevés a gyermek - fontos, hogy minél több magyar 

gyermek magyar iskolába kerüljön. A temesvári Bartók Béla líceum nyílt napon ismertette az 

iskolás korú gyermekek szüleivel az iskola oktatási kínálatát, bemutatta a tanítókat és az 

osztálytermeket, és tájékoztatta a szülőket a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról. 

Eközben a gyerekek – óvónők felügyelete mellett – játszottak, rajzoltak, színeztek.  

  

Aki diplomás erdész szeretne lenni, annak nem kell feltétlenül román nyelvű képzésre 

beiratkoznia. Magyar nyelvű erdőmérnöki képzés indul ősztől a Sapientia Egyetem 

sepsiszentgyörgyi helyszínén.  

  

Kelemen Hunor beszéd-paródiával indították a 17. Erdélyi Humorfesztivál 

sajtótájékoztatóját. A látványelemek is emlékeztetnek az RMDSZ legutóbbi kampányára. Ez 

nem áprilisi tréfa lesz, mert a  humorfesztet április 2-5 között tartják, Kolozsváron. 

  

 

 

 


