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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: A baloldal ismét nemet mond a határon túli magyarságra 
2021. február 9. – Magyar Nemzet 

– Tizenegyedik éve dolgozunk azért, hogy minden magyar – éljen Csíkszeredában, 

Torontóban vagy bárhol a világon – érezhesse, hogy a magyar nemzet egyenrangú tagja, 

Magyarország az otthona. A baloldal ennyi év után sem változott: ismét megtagadná saját 

nemzettársait. Jó, ha tudjuk: akinek nem fontos az egyik magyar, nem fontos a másik sem! – 

fejtette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 

reagálva a Momentum és a DK közötti szópárbajra. Mint ismert, Fekete-Győr András egy 

hétfőn megjelent interjújában úgy fogalmazott, hogy „a DK nem a legjobb barátja a határon 

túli magyarságnak”. Fekete-Győr arról is beszélt, a DK szövetségesei nyomására belement, 

hogy egy esetleges kormányváltás után nem nyúlnak hozzá a határon túli magyarok szavazati 

jogához. Arra a kérdésre, hogy nehéz volt-e erre Gyurcsányékat rábeszélni, keménykedve azt 

válaszolta: „nem, mivel ők is látták, hogy van öt másik párt, ami máshogy gondolkodik erről a 

kérdésről, és az öt az egy ellen nem a leghálásabb szerepfelosztás”. 

 

Az erdélyi magyar vállalkozók számára is elindul a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság mentorképző programja  
2021. február 9. – szekelyhon.ro 

Erdélyben is elindítja mentorképző programját a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén. Az 

elmúlt 2 évben a program a Vajdaságban már rendkívül eredményesen segítette a régió 

vállalkozói közösségét. A programra olyan erdélyi magyar fiatal vállalkozók és tapasztalt 

szakemberek jelentkezését várják, akik mentorált vagy mentor szerepben segítenék egymást 

szakmai problémáik megoldásában, illetve hosszabb távon szívesen erősítenék tudásukkal, 

kapcsolati hálójukkal az Erdélyi Mentorprogram alumni hálózatát. 

 

Uniós biztos: az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi integritása 

mellett 
2021. február 9. – MTI, Webrádió, Kárpátalja Ma 

Az Európai Unió továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi integritása mellett – 

hangsúlyozta Oroszország beavatkozását bírálva Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság 

alelnöke az Európai Parlament (EP) EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás 

végrehajtásáról szóló vitája keretében kedden. A biztos elmondta: Európában nem lehet 

katonai erőt, erőszakot alkalmazni, országok lerohanására. Az EU segíteni kíván az ukrán 

válság megoldásában és ezt az új Oroszország elleni szankciók bevezetése is alátámasztja. 

Mint mondta, Ukrajna fontos partnere Európának, ezért az unió politikai és mintegy 1,2 

milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt az országnak, hogy ösztönözze a további 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/potapi-a-baloldal-ismet-nemet-mond-a-hataron-tuli-magyarsagra-9349334/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator&fbclid=IwAR1Ejcbp8zRbsDlXtLOEVoFBIgmzqmxmkuHcRMrTdyI3R_wDQxbvimwAKP4
https://szekelyhon.ro/vilag/az-erdelyi-magyar-vallalkozok-szamara-is-elindul-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-mentorkepzo-programja
https://szekelyhon.ro/vilag/az-erdelyi-magyar-vallalkozok-szamara-is-elindul-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-mentorkepzo-programja
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/unios-biztos-az-eu-tovabbra-is-hatarozottan-kiall-ukrajna-teruleti-integritasa-mellett/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/unios-biztos-az-eu-tovabbra-is-hatarozottan-kiall-ukrajna-teruleti-integritasa-mellett/
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reformokat, egy ellenállóbb gazdaság kiépítéséhez. Bocskor Andrea fideszes képviselő 

felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajnában többek között olyan komoly problémák vannak, 

amelyre az EU-nak reagálnia kellene. Ilyenek például a szélsőséges nézetek terjedése, illetve 

ilyen módszerek alkalmazása, a média és véleményszabadság, továbbá az anyanyelv 

használatához való jog és oktatási jogok korlátozása, a magyar kisebbségeket érő folyamatos 

megfélemlítés, a politikai nyomásgyakorlás és a hatósági túlkapások – taglalta.több reformot 

végrehajtottak az országban, de a korrupció és az állami intézményekre gyakorolt nyomás 

még mindig problémát jelent.  

  

Két tisztséget is nyert az RMDSZ Beszterce-Naszód megyében, Décsei Atillát 

jelöli alprefektusnak 
2021. február 9. – Krónika, maszol.ro 

A tavaly szeptemberi helyhatósági választásokon az RMDSZ részvételével román 

pártszövetség színeiben megyei tanácsosi mandátumot szerzett Décsei Atillát jelöli 

alprefektusnak a szövetség Beszterce-Naszód megyében. Az alakulat Beszterce-Naszód 

megyei szervezetének Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az RMDSZ megyei 

állandó tanácsa döntött arról, hogy a megyei szervezet elnökét jelölik az alprefektusi 

tisztségre. Décsei Atilla a Krónika kérdésére elmondta, a Megyei Állandó Tanács döntése, 

hogy őt nevesíti a Beszterce-Naszód megyei alprefektusi tisztségre, az RMDSZ ügyvezető 

elnökségével való konzultáció után történt. „Nem volt egy könnyű döntés, hiszen az RMDSZ-

nek a tavalyi év során sikerült visszakerülni a Beszterce-Naszód megyei önkormányzatba. 

Viszont nem veszítjük el a megyei tanácsosságot, itt ugyanis épp az RMDSZ jelöltje, Antal 

Atilla következik a listán, így megmarad a képviseletünk” – jelentette ki Décsei, hozzátéve, 

hogy a megyei tanácsosság nem fér össze az alprefektusi tisztséggel, így neki le kell mondania 

mandátumáról. 

 

Független képviselőként marad a parlament tagja az RMDSZ-ből kizárt Apjok 

Norbert 
2021. február 9. – maszol.ro 

Tudomásul vette hétfőn a képviselőház az RMDSZ arra vonatkozó tájékoztatását, hogy Apjok 

Norbert többé már nem tagja az érdekvédelmi szövetség alsóházi frakciójának, miután 

kizárták a szövetségből. Apjok Norbert kizárásáról február elsején döntött az RMDSZ 

Szövetségi Állandó Tanácsa a Máramaros megyei listán mandátumhoz jutott politikus 

diplomabotránya nyomán. A képviselő nem mutatott be hiteles oklevelet a felsőfokú 

tanulmányairól, márpedig az egyetemi végzettséget az RMDSZ jelöltállítási szabályzata 

előírta. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beszterce-naszod-a-korabban-roman-partszovetseg-szineiben-indulo-decsei-attilat-jeloli-alprefektusnak-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beszterce-naszod-a-korabban-roman-partszovetseg-szineiben-indulo-decsei-attilat-jeloli-alprefektusnak-az-rmdsz
https://maszol.ro/belfold/Fuggetlen-kepviselokent-marad-a-parlament-tagja-az-RMDSZ-bol-kizart-Apjok-Norbert
https://maszol.ro/belfold/Fuggetlen-kepviselokent-marad-a-parlament-tagja-az-RMDSZ-bol-kizart-Apjok-Norbert
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Gál Károly vette át az RMDSZ-ből kizárt Apjok Norbert képviselő helyét az 

oktatási bizottságban 
2021. február 9. – maszol.ro 

Gál Károly háromszéki képviselő veszi át az RMDSZ-ből kizárt Apjok Norbert helyét az 

alsóház oktatási szakbizottságában – dőlt el az RMDSZ frakcióinak hétfői együttes ülésén. 

Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető elmondta, Apjok Norbertet az IT-szakbizottságból 

is visszahívták, utódjáról még nem született döntés. A most már függetlenként tevékenykedő 

Máramaros megyei képviselő a petíciós szakbizottságba került. 

 

Megyei elnökét jelöli alprefektusnak a temesi RMDSZ 
2021. február 9. – maszol.ro 

Molnár András ügyvédet, a szervezet ideiglenes elnökét jelöli alprefektusnak a Temes megyei 

RMDSZ az Állandó Tanács döntése értelmében. A decemberi parlamenti választásokon a 

képviselői jelöltista élén szereplő Molnár András a múlt év végén nevezték ki ideiglenes 

megyei RMDSZ-elnöknek, amikor is a Szövetségi Állandó Tanács négy területi szervezete 

vezetőségét leváltotta a helyhatósági választásokon elért, gyengének minősített eredmények 

miatt. Molnár András akkor Marossy Zoltán helyét vette át, és érdekes, hogy a megyei 

kormányhivatalban is elődje egykori székét foglalhatja el, Marossy ugyanis több ízben is volt 

alprefektus Temes megyében. 

 

Kinevezték az RMDSZ által jelölt államtitkárt a mezőgazdasági minisztériumba 
2021. február 9. – maszol.ro 

Kinevezte államtitkárnak az RMDSZ által jelölt Barabási Antal Szabolcsot a miniszterelnök a 

mezőgazdasági minisztériumba. Az erről szóló döntés megjelent a Hivatalos Közlönyben. 

Barabási Antal Szabolcsot 2003-ban szerzett egyetemi oklevelet a Mezőgazdaság-tudományi 

és Állatorvosi Egyetemen, több cég igazgatója, szakterülete az állattenyésztés, az ezzel 

kapcsolatos beruházások hatékonyságának növelése, a nyereség optimalizálása, napi 

kapcsolatban áll a tenyésztői egyesületekkel. A miniszterelnök ugyanakkor kinevezte Bogya 

Annát, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnökét államtitkárnak Kelemen Hunor 

kormányfőhelyettes kabinetjébe. 

 

Gazdafórum-sorozat indult a biogazdálkodás népszerűsítéséért Székelyföldön 
2021. február 9. – maszol.ro 

Jó lehetőséget kínál a székelyföldi gazdák számára a biogazdálkodásra való áttérés, amelynek 

segítségével jobb minőségű és kedvezőbb áron értékesíthető termékeket állíthatnak elő. A 

biotermeléssel kapcsolatos ismeretekkel gazdafórumok során ismerkedhetnek meg az 

érdeklődők a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezésében. 
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https://maszol.ro/belfold/Gal-Karoly-vette-at-az-RMDSZ-bol-kizart-Apjok-Norbert-kepviselo-helyet-az-oktatasi-bizottsagban
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Ha nem Györke Zoltán lesz Kolozs megye főtitkára, bepereli a kormányt! 
2021. február 9. – transindex.ro 

Majdnem biztos, hogy Kolozs megye korábbi alprefektusa kapja meg a főtitkári tisztséget, 

azonban számos más megyében bizonytalan, hogy szakemberek vagy politikai kinevezettek 

lesznek-e köztisztségben.  

 

Megnevezte prefektusjelöltjét a Szilágy megyei RMDSZ 
2021. február 9. – maszol.ro 

Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete Dari Tamás jelenlegi főtanfelügyelő-helyettest jelölti 

prefektusnak – olvasható a szervezet sajtóközleményében, amely az Állandó Tanács keddi 

döntését ismerteti. „Dari Tamás nagy tapasztalattal rendelkezik a közigazgatás terén, ötödik 

megyei tanácsosi mandátumát tölti be, jelenleg az Oktatás, egészségügy, szociális, kulturális, 

sport és ifjúságért felelős bizottság elnökeként” – írták. A jelölt a Sarmasági 1. Számú 

Szakképző Líceum volt igazgatója, később igazgató-helyettese. Tagja számos szakmai és 

kulturális egyesületnek, amelyek révén több szempontból is hozzájárult a helyi közösségek 

tevékenységének megszervezéséhez. 

 

Követendő példa: magyar nyelvű tájékoztató plakátokat is kihelyeznek a 

sepsiszentgyörgyi iskolákba 
2021. február 9. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata magyar nyelvű tájékoztató plakátokat függeszt ki a város 

tanintézményeibe, ezek a helyes maszkhasználatra, a gyakori kézmosásra és a kötelező 

egészségügyi és biztonsági intézkedésekre hívják fel az iskolások figyelmét. Mivel a 

sepsiszentgyörgyi magyar nyelvű oktatási intézményekben is csak román nyelven voltak 

olvashatóak a járvány terjedésének megfékezésére szolgáló előírások, Sepsiszentgyörgy 

Polgármesteri Hivatala elkészítette a plakátok magyar nyelvű változatát is, amelyeket a 

napokban kihelyeznek az oktatási intézményekbe. 

 

Pogár László összetartásról, hagyományőrzésről járvány idején 
2021. február 10. – Krónika 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megalakulása óta a magyar nyelvű mise és oktatás 

bevezetéséért, a magyar identitástudat megerősítéséért harcol a moldvai csángó magyar 

falvakban. Munkájuk lényegét a közösség, a közösségi lét, az életben tartott hagyományok 

képezik, ám az alapok most meginoghattak a járványhelyzet miatt. Utánajártunk, hogy a 

korlátozásokkal teli időszakban hogyan tudták mindezt folytatni, megtartani, megőrizni. 

Pogár László, a csángó szövetség elnöke szerint a magyar házakban igyekeztek biztosítani az 

online oktatáshoz szükséges körülményeket, amelyek máshol nemigen adattak meg. 

Ugyanakkor büszke arra, hogy a közösség tagjai mindent megtettek a találkozásért, a közös 

programok életben tartásáért.  
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"Segítettünk a tesztelés során, segítünk az oltásban is" - nyílt levelet írtak 

Matovičnak a magyar polgármesterek 
2021. február 9. – Ma7.sk, bumm.sk 

Nyílt levélben fordultak Igor Matovič kormányfőhöz a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd 

polgármesterei a járványhelyzettel kapcsolatban. A levél jegyzői Tóth Marián (Tardoskedd - 

Most-Híd) és Farkas Iván (Muzsla - MKP) polgármesterek. A levélben arra kérik a 

kormányfőt, hogy a kormány folytasson korrekt párbeszédet a polgárokkal, az 

önkormányzatokkal és a megyékkel és haladéktalanul térítse meg a tömeges tesztelés során 

keletkezett kiadásaikat. A levél szerzői a megelőző intézkedések további bővítéseként a 

szennyvízben található víruskoncentráció alakulásának állandó monitorozását 

szorgalmazzák, egyúttal arról is tájékoztatják a miniszterelnököt, hogy a tömeges oltás 

szervezésében is részt vállalnak. 

 

Nagykaposon közös nyilatkozattal zárult a népszámlálás ügyében összehívott 

tanácskozás 
2021. február 9. – Felvidék Ma 

Mivel a 10 évvel ezelőtti népszámlálás nagykaposi viszonylatban a magyarság szemszögéből 

gyarapodást hozott, Gabri Rudolf, a nagykaposi Magyar Ház vezetője tárgyalást 

kezdeményezett a város polgármeterével, az MKP és a Híd városi vezetésével, hogy közös 

erővel próbálják újra megszólítani a város magyarságát, hogy vállalják nemzeti identitásukat. 

 

Beteljesült hangszervásárlási igény magyarországi támogatásból 
2021. február 9. – Felvidék Ma 

Az Ipolyvisken működő Csórésok Éneklőcsoport a Bethlen Gábor Alap támogatásának 

köszönhetően hangszerállományt vásárolt. A cél pedig nem más, mint hogy fellépéseiket 

színesítsék, illetve műsorkészletüket hangszeres énekkel bővítsék. A 15 tagú csoport 

működését és tevékenységét a világjárvány nagyban befolyásolta, de remélik, hogy az idei év 

kárpótolni fogja őket a számos elmaradt próbáért, és a fellépésekért. 

  
Épül a Vajdasági Birkózóakadémia, már a belső munkálatok folynak 
2021. február 9. – Vajdaság Ma 

Zökkenőmentesen halad a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia építése, 

már a belső munkálatok folynak. Az akadémiát ma délelőtt mások mellett a Szerbiai Olimpiai 

Bizottság elnöke, Božidar Maljković, valamint Nenad Lalović a Birkózó Világszövetség elnöke 

és Pásztor István a Tartományi Képviselőház elnöke is megtekintette. Az akadémia a magyar 
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https://ma7.sk/aktualis/segitettunk-a-teszteles-soran-segitunk-az-oltasban-nyilt-levelet-irtak-matovicnak-a-magyar
https://ma7.sk/aktualis/segitettunk-a-teszteles-soran-segitunk-az-oltasban-nyilt-levelet-irtak-matovicnak-a-magyar
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https://felvidek.ma/2021/02/nagykaposon-kozos-nyilatkozattal-zarult-a-nepszamlalas-ugyeben-osszehivott-tanacskozas/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/beteljesult-hangszervasarlasi-igeny-magyarorszagi-tamogatasbol
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26165/Epul-a-Vajdasagi-Birkozoakademia-mar-a-belso-munkalatok-folynak.html
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kormány 2,9 millió eurós támogatásából valósul meg. Jelen volt Fejsztámer Róbert 

magyarkanizsai polgármester is, aki elmondta, hogy a településnek több szempontból is 

fontos lesz az akadémia. 

 

Gyűlöletkeltő falfirkák Újvidéken 
2021. február 9. – Magyar Szó 

Gyűlöletkeltő falfirkák, nacionalista üzenetek jelentek meg az elmúlt napokban Újvidék több 

épületét elcsúfítva. A Limán negyedben több épületre is felkerültek nacionalista feliratok, a 

CK13 Ifjúság Központ fekete épületén is több falfirka, horogkereszt éktelenkedik. 

 

David Sassoli: Nem maradhatnak válasz nélkül az ukrán fenyegetések 
2021. február 9. – Magyar Hírlap, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Válaszolt az Európai Parlament elnöke a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának 

levelére a kárpátaljai magyarság elleni támadásokkal kapcsolatban – adta hírül a Magyar 

Hírlap. Gál Kinga, a kormánypárti delegáció elnöke és Deutsch Tamás delegációvezető 

kedden harmadik alkalommal fordultak David Sassoli EP-elnökhöz. Korábbi leveleikben 

tájékoztatták az olasz szocialista politikust az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

indokolatlan és erőszakos, a kárpátaljai magyar közösség számos intézményét ért tavaly 

novemberi akciójáról, valamint arról is, hogy egy szélsőséges ukrajnai hírportál, a Mirotvorec 

Bocskor Andreát, a Fidesz–KDNP kárpátaljai képviselőjét „halállistára” tette. 

 

Feljelentik iskoláinkat 
2021. február 9. – Kárpátalja 

Három beregszászi magyar tannyelvű iskola működésével kapcsolatban érkezett bejelentés 

(vagyis inkább feljelentés) a városi-kistérségi önkormányzathoz a napokban – tudtuk meg 

Darcsi Karolinától, a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt tanácsi frakcióvezetőjétől. A 

feljelentések az úgynevezett Kormányzati Kapcsolattartó Központ (Урядовий контактний 

центр – УКЦ) weboldalán keresztül, a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció 

közvetítésével jutottak el a beregszászi városházára. A feljelentő mindhárom esetben ugyanaz 

a Lemberg (Lviv) megyei lakos, akit a továbbiakban nevezhetünk egyszerűen X-nek. Nos, X 

feljelentésében emlékeztet, hogy Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról 

szóló törvény 12. cikkelye értelmében az állami és önkormányzati tulajdonú intézményeknek 

az államnyelv a „munkanyelve”.  

 

Találkozó az EBESZ kisebbségi főbiztosával 
2021. február 9. – Kárpátalja 

Február 8-án online találkoztak a kárpátaljai magyarság képviselői az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) Nemzeti Kisebbségi Főbiztosi Hivatalának új vezetőjével. 

Orosz Ildikó, Brenzovics László és Csernicskó István részletesen tájékoztatta Kairat 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4534/vajdasag_ujvidek/235774/Gy%C5%B1l%C3%B6letkelt%C5%91-falfirk%C3%A1k-%C3%9Ajvid%C3%A9ken-%C3%BAjvid%C3%A9k-gy%C5%B1l%C3%B6letkelt%C5%91-nacionalista-falfirka.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/09/david-sassoli-nem-maradhatnak-valasz-nelkul-az-ukran-fenyegetesek
https://karpataljalap.net/2021/02/09/feljelentik-iskolainkat
https://karpataljalap.net/2021/02/09/talalkozo-az-ebesz-kisebbsegi-fobiztosaval
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Abdrakhmanovot az ukrajnai nyelv- és oktatáspolitika hatásairól a kárpátaljai magyar 

közösség helyzetére. A tolmács nélkül zajlott, közvetlen hangulatú megbeszélésen a 

kárpátaljai magyar közösség képviselői egyebek mellett szót ejtettek az ukrajnai oktatási 

törvényekről, az államnyelvi törvényről és a decentralizációról, valamint beszámoltak arról, 

hogy az utóbbi években hogyan szűkülnek az ukrajnai nemzeti kisebbségek, köztük a 

magyarok jogai. A Zoom felületen megtartott találkozón az EBESZ Nemzeti Kisebbségi 

Főbiztosi Hivatalának munkatársaként részt vett továbbá Eleonora Lotti, Iryna Ulasiuk és 

Kateryna Haertel. 

 

Online képzés külhoni magyar óvodapedagógusok és tanítók részére 

2021. február 9. – Kárpátalja Ma 

Továbbra is nagyon fontosnak érezzük hangsúlyozni az óvodapedagógusok és tanítók 

munkájának megbecsülését, azt, amit a gyermekek neveléséért és ezzel együtt a magyar 

iskolaválasztásért, illetve a magyar megmaradásért tesznek. 2021. február 19-én Balatoni 

Kata, Így tedd rá! programgazda, néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató ismét online 

képzést tart „Népi játék, néptánc az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában” 

témában külhoni óvodapedagógusoknak és tanítóknak. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 9. – Kossuth Rádió 

 

Az aracsi pusztatemplom az egyik legkorábbi építészeti emlék a Vajdaságban. A román- korai 

gótikus stílusú templom romja Törökbecse közelében a szántóföldön fekszik. A 

rekonstrukciójáról tárgyaltak a napokban a Magyar Nemzeti Tanács vezetői a legfelsőbb 

tartományi tisztségviselőkkel Újvidéken. Feltárják majd a 13. századi templom melletti több 

tíz hektáros területet, de infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerül. A megbeszélés 

eredményeiről Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdeztük. 

 

Erdélyben a Szülőföldön magyarul pályázat lebonyolítását a Romániai Magyar Pedagógus 

Szövetség végzi.  A programban azok részesültnek nevelési, oktatási, valamint tankönyv és 

taneszköz támogatásban, akik gyermeküket magyar tannyelvű óvodában iskolába, vagy 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/online-kepzes-kulhoni-magyar-ovodapedagogusok-es-tanitok-reszere/
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osztályba íratják be. A tavalyi pályázatok kifizetése napokon belül megkezdődik, erről időben 

értesítik a kedvezményezetteket.  

 

Kevesebben diák fejezik be idén a nyolcadik osztályt Arad megyében, és ez meglátszik a 

középiskolai beiskolázási adatokon.    Arad megye egyetlen magyar középiskolájában, az aradi 

Csiky Gergely Főgimnáziumban, ha kevesebb diákkal is, de beindulhatnak a tervezett 

kilencedikes osztályok. Ami aggodalomra adhat okot, hogy az alsóbb tagozatok diák száma 

csökken, nyolc iskolában, illetve magyar tagozaton több évfolyamot is össze kell majd vonni.  

 

A napokban készült el – immár másodszor a beiskoláztatási terv Temes megyében, miután 

változott a kilencedik osztályok maximális létszáma. A megyében az idén összesen ezerrel 

kevesebb diák végez nyolcadik osztályt, mint egy évvel korábban, a magyar nyolcadikos 

végzős tanulók száma pedig majdnem a felére csökkent. Halász Ferenc főtanfelügyelő-

helyettest kérdeztük. 

 

Nagyvárad, Szováta, Kolozsvár, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Uzon iskoláiban osztják 

majd szét azt a 260 ezer maszkot, amit a magyar kormány megbízásából a Külügy- és 

Külgazdasági Minisztérium juttatott el Erdélybe.  

 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tájékoztató kampányt szervez a népszámlálás 

népszerűsítése érdekében. Szerepvállalásukkal próbálják erősíteni a szlovákiai magyar 

keresztyének identitástudatát, ezzel is segítve azt, hogy minél több református magyar vallja 

meg nemzetiségét, anyanyelvét és vallását. Reformátusságunk érték, ez a tájékoztató 

kampány jeligéje. A szlovákiai magyar kampánnyal egybecsengő mottó is jelzi, hogy a 

magyarság és reformátusság vállalása a népszámlálás alkalmával összekapcsolódik.  

 

A keresztény világban ez a hét a házasság hete, amikor különleges figyelem fordul a 

párkapcsolatok, a családok felé. A megszokott rendezvények az idén a koronavírus-járvány 

miatt elmaradnak, de a közösségek igyekeznek valamilyen módon kiemelni a családok 

fontosságát. A temesvári római katolikus egyházmegye család- és felnőtt-pasztorációs 

irodájának vezetőjével, valamint egy, a szervezésben szintén szerepet vállaló családdal 

beszélgettünk. 


