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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kolozsvár: ki kell helyezni a kétnyelvű táblákat 
2017. február 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

Marosvásárhelyi Rádió, Bihari Napló, mno.hu, ATV, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, HírTV, 

Főtér.ro, 888.hu, Transindex, Vajdaság.ma, Mandiner 

Alapfokon pert nyert a kolozsvári polgármesteri hivatallal szemben a Minority Rights 

Egyesület: a Kolozs megyei törvényszék keddi ítéletében kimondta, hogy a kincses város 

bejárataihoz ki kell helyezni a kétnyelvű, magyar–román megnevezést tartalmazó 

helységnévtáblákat – számolt be Facebook-oldalán a Musai–Muszáj civil akciócsoport. A 

döntés megfellebbezhető. A törvényszék már két alkalommal elhalasztotta az ítélethirdetést, 

így kedden mindenképpen döntést kellett hoznia, többször ugyanis már nem lehetett 

elnapolni az ügyet. 

 

Fellebbez a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal a helységnévtábla-perben  
2017. február 21. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Felfolyamodványt nyújt be a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal a helységnévtábla-perben, 

amelyet alapfokon megnyert a Minority Rights Egyesület. A polgármesteri hivatalnak 

törvényes kötelessége kimeríteni az összes jogi lehetőséget, éppen ezért felfolyamodványt 

nyújt be az alapfokú ítélet ellen. Amennyiben ezt nem tenné meg, mulasztással lenne 

megvádolható - mondta el Oana Buzatu, a polgármesteri hivatal szóvivője. A Kolozs Megyei 

Táblabíróságnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy a részletes indoklást kibocsássa, az indoklás 

kiközlésétől számított 15 napon belül a döntés megtámadható. 

 

Egyeztetett az MKP és a Most-Híd. Ki nyerte az első fordulót? 
2017. február 21. – Körkép 

Király Zsolt a Körkép portálon megjelent írásában fejtegeti, hogy melyik párt nyerte a Híd és 

az MKP közti első egyeztetést. „Bugár jó előre beharangozta, hogy a mindent vagy semmit 

elvében érdekelt. Azaz, egy-egy megyei szintű egyezség a megye összes járására legyen 

érvényes. Ebből az elképzeléséből gyorsan kapitulálnia kellett. Az MKP ugyanis regionális 

szervezeteinek akaratára épít, egy felülről (Most-Hidas sugallatra) érkező ukáz nem 

működne” – írja Király, aki szerint az első forduló eredménye „némi MKP-s győzelmet 

hozott”. 

 

Nem ért véget Szent László története 
2017. február 22. – Magyar Hírlap 

Medgyesy-Schmickli Norbert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense nagy felelősséget 

lát abban, hogy olyan képet közvetítsen a fiatalság felé Szent Lászlóról, ami visszaadja a 
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történetileg hiteles múltat és tükrözi a hőst, akit a magyarság kilencszáz éve tisztel. A Szent 

László Évvel kapcsolatban elmondta, hogy az évtől tartalmában és mélységében megélt 

összetartozást, zarándoklatokat remél és mint történész az év lezárultát követően olyan 

történeti, irodalmi és néprajzi kultúrkincset tárhasson a fiatalság elé, amit magukkal vihetnek 

egy életen át. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2017. február 22-i számában olvasható.) 

 

Legyen-e Kolozsváron többnyelvű helységnévtábla? A Musai-Muszáj 
megszavaztatta 
2017. február 21. – transindex.ro 

Élővideós online szavazást tett közzé Facebook-oldalán hétfőn a Musai-Muszáj mozgalom a 

kolozsvári többnyelvű helységnévtáblákról. A videó négy óra alatt több, mint 1,3 millió 

emberhez jutott el, és félmillióan nézték meg. A videóban arra a kérdésre lehetett emojikkal 

szavazni, hogy "Fontosnak találod, hogy a kolozsvári törvényszék holnap elrendelje a 

többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését?" A szavazatok a következőképpen oszlottak meg: 

mellette - 35 200, ellene - 1 680. A poszt ezalatt több, mint 150 000 reakciót, 38 000 like-ot, 

5 200 megosztást gyűjtött be, 10 000 hozzászólást generált, és a mozgalom közleménye 

szerint a romániai internet egyik legdinamikusabban viralizálódó videójává vált. A videó 

promoválás nélkül terjedt.  

 

Lett volna más megoldás a Brassai helyzetére?  
2017. február 21. – transindex.ro 

A Kolozs megyei főtanfelügyelőség és a Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetőségének 

nézőpontja hetek elteltével sem közelít. A tanfelügyelőség azt hajtogatja, hogy muszáj volt 

megszüntetni osztályokat, a Brassai azt fájlalja, hogy miért pont tőlük vettek el egy osztályt, 

amikor ezzel az egész iskola létét veszélyeztetik. A Brassai elégedetlenségében pedig hosszú 

évek óta húzódó folyamat is közrejátszik, ami szerint folyamatosan csak tőlük vesznek el 

osztályokat. És az is érződik, hogy a szakosztályok nem kellenek senkinek, a tanárok is 

elégedetlenek, a szülők is inkább elméleti osztályba íratnák a gyereküket. De a minisztérium 

ezt nem szeretné.  

 

Kedvezményes bérlakásra pályázhatnak egyetemi oktatók az Iskola 
Alapítványnál 
2017. február 21. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási 

intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára 1 (egy) kétszobás kedvezményes 

bérlakás igénylésére. A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári 

székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak. 
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Elakadt a prefektúrán a marosvásárhelyi iskolahálózat terve 
2017. február 21. – maszol.ro 

Még nem jutott el a Maros megyei tanfelügyelőségre a katolikus gimnáziumot is tartalmazó 

iskolahálózat-tervezet, amelyet tíz napja fogadott el rendkívüli ülésén a marosvásárhelyi 

városi tanács. Az önkormányzati határozat a prefektúrán akadt el, a kormányhivatalnak 

ugyanis véleményeznie kell a törvényességét. Lucian Goga prefektus korábban azt ígérte, 

hogy a hivatal legkésőbb hétfőre megállapítja a határozat jogszerűségét, ez azonban még nem 

történt meg. „A jogászaink még dolgoznak az ügyön. De ígérem, hogy ezen a héten 

véleményezzük a határozatot” – nyilatkozta a Maszolnak kedden a kormány megbízottja. 

 

Diplomáciai (roham)mentés 
2017. február 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár Magyarországon jobboldali, Romániában pedig baloldali 

kormány van hatalmon, az eddigi tapasztalatokkal ellentétben ez most furcsa mód nem 

feltétlenül jelenti akadályát a politikai közeledésnek. Bármennyire is meglepő, számos 

tekintetben véleményazonosság fedezhető fel a jobbközép Fidesz és a román 

szociáldemokraták között – akiknek a volt vezetője pár éve még bolseviknak és fasisztának 

titulálta Orbán Viktort. Ma már a PSD hasonló álláspontot képvisel például a migráció, a 

multinacionális cégek agresszív adópolitikája vagy a Soros György finanszírozta civil 

szervezetek tevékenysége kapcsán, mint a magyar kormánypárt. Hogy ez milyen mértékben 

vezetheti közös nevezőre a két eltérő ideológiájú kormánypártot, azt ma még nehéz 

megjósolni, tény viszont, hogy ezek a kapcsolódási pontok még mindig több 

együttműködéssel kecsegtetnek, mint a korábbi évek antagonista állapota”. 

 

A Fideszes pénzt irigylik, a szlovákiai magyart sajátjaiknak osztogatják 
2017. február 22. – Körkép 

Ezekben a napokban döntenek a kormány kisebbségi kultúrák finanszírozására szánt idei 4,5 

millió eurós pénzcsomag elosztásáról. Miközben hidas oldalról folynak a nagy 

krokodilkönnyek a magyarországi támogatáspolitika vitatható döntéseivel kapcsolatban, 

ugyanez az érdekkör hosszú évek óta kitartóan osztogatja a pénzt sajátjainak. A Libertate 

ügyében, mely 710 ezer eurónak megfelelő támogatást kapott idén a Nemzetpolitikai 

Államtitkárságtól, szintén megy az oknyomozás, miközben elfelejtik megemlíteni, hogy a 

Kormányhivatal pénzosztó bizottságaiban ülő saját embereik ennek a pénzösszegnek hosszú 

hosszú évek óta a többszöröséről döntenek. 

 

Marad az „egy nemzetiség - egy szavazat” elv a nemzetiségi bizottságban 
2017. február 21. – bumm.sk 

A kisebbségi bizottság elnöke, Bukovszky László javasolta, hogy a nemzetiségek súlyuknak 

megfelelően vegyenek részt a döntéshozatalban, amivel megszűnne a korábbi egy nemzetiség 

– egy szavazat elv. A javaslat értelmében a bizottság összetétele nagy változásokon esett volna 
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át. Két kamara jött volna létre, az egyikben a nemzetiségek kaptak volna helyet, a másikban 

pedig a központi államigazgatási szervek képviselői. Az egyes nemzetiségek nem kaptak volna 

több helyet, de minden képviselőjük szavazati joggal rendelkezett volna. Így a magyarok 5 

szavazattal rendelkeztek a 23 fős nemzetiségi kamarában, a romák 4, a csehek, ruszinok és 

ukránok 2-2, a többiek 1-1 szavazattal vesznek részt a munkában. Az államigazgatási 

kamarában további területek képviselői kaptak volna helyet és ezzel 18-ra nőtt volna az 

államigazgatási szervek szavazatainak száma. A nagyobb lélekszámú nemzetiségek, azaz a 

magyarok, a romák és a ruszinok mellett a zsidók és a kormánybiztos szavazott a javaslat 

mellett, míg az ukránok, a csehek, a németek, horvátok, a morvák, az oroszok és a bolgárok 

tartózkodtak. 

 

Elhunyt dr. Ipóth Barnabás, a Selye János Gimnázium legendás hírű igazgatója 
és tanára 
2017. február 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Életének 75. évében elhunyt RNDr. Ipóth Barnabás, a Selye János Gimnázium egykori 

igazgatója és nyugalmazott matematika-fizika szakos pedagógusa. A komáromi magyar 

tanítási nyelvű gimnázium 1995-ben az ő kezdeményezésére vette fel a Selye János 

Gimnázium nevet, és nevéhez fűződik a Király Püspök Alapítvány újraindítása is.  Az 

alapítvány célja a tehetséges, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, 

illetve az iskola eszköztárának fejlesztése. Aktív közéleti tevékenységet is folytatott. 1994-

1998 között a városi önkormányzat képviselőjeként munkálkodott Komárom 

felvirágoztatásáért. Emiatt 2013-ban  Pro Urbe–díjban részesült.  

 

Csúsz Péter: Besztercebánya megyében minden tekintetben ez a leggyengébb 
ciklus 
2017. február 21. – hirek.sk 

Az idei év a megyei választások éve. Besztercebánya megyével folytatjuk a megyei 

önkormányzatban folyó munkáról szóló interjú-sorozatunkat. Ez alkalommal Csúsz Pétert, a 

Magyar Közösség Pártja Besztercebánya megyei képviselőjét kérdeztük a választási 

időszakban kialakult helyzetről, a frakciók Marian Kotleba megyeelnökkel való 

együttműködéséről, a megyerendszerrel kapcsolatos változásokról és az ottani pártok 

választások előtti egymás iránti közeledéséről. 

 

Újabb mélyponton az ifjúsági szervezetek állami támogatása 
2017. február 21. – Felvidék Ma 

A múlt héten jelent meg Matej Cíbik, Szlovákia Ifjúsági Tanácsa egyik munkatársának írása, 

melyben arról értekezik, hogy a szlovákiai ifjúsági szervezetek állami támogatása újabb 

mélypontra zuhant: az elmúlt tíz évben 16%-kal apadt. Még szembetűnőbb a csökkenés, ha 

figyelembe vesszük, hogy az ifjúsági szervezetek száma az elmúlt évtizedben növekedett. Míg 

2008-ban az átlagos támogatás tagonként 38,89 € volt, addig 2017-ben már csak 21,97. 

Szlovákia Ifjúsági Tanácsának aktív tagja a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) is. 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.hirek.sk/itthon/20170221135216/Elhunyt-dr-Ipoth-Barnabas-a-Selye-Janos-Gimnazium-legendas-hiru-igazgatoja-es-tanara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170221135216/Elhunyt-dr-Ipoth-Barnabas-a-Selye-Janos-Gimnazium-legendas-hiru-igazgatoja-es-tanara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170220163249/Csusz-Peter-Besztercebanya-megyeben-minden-tekintetben-ez-a-leggyengebb-ciklus.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170220163249/Csusz-Peter-Besztercebanya-megyeben-minden-tekintetben-ez-a-leggyengebb-ciklus.html
http://felvidek.ma/2017/02/ujabb-melyponton-az-ifjusagi-szervezetek-allami-tamogatasa/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. február 22. 
5 

A közel 1400 tagot számláló szövetség csaknem 40 cserkészközösségben működik Dél-

Szlovákia magyarlakta helységeiben. Az SZMCS ügyvezető elnöke, Csémi Szilárd szerint valós 

problémáról van szó, amelyet orvosolni kell. Az SZMCS az évről évre kevesebb állami 

támogatást igyekszik más pályázati forrásokból kiegészíteni.  

 

Nagybecskerek: 138 honosítási kérelem 
2017. február 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nagybecskereki CMH-iroda közreműködésével összesen 138 kérelmet vettek át a Szabadkai 

Főkonzulátus munkatársai a mai kihelyezett konzuli fogadónapon, amelynek a helyszíne a 

Petőfi MME nagyterme volt. Dr. Plank Zoltán konzul elmondta, hogy továbbra is nagy az 

érdeklődés a magyar állampolgárság iránt, hiszen már most kitűzték a legközelebbi 

ügyfélfogadást a Bega menti városban, június 28-án kerül majd sor rá. Továbbra is az a 

gyakorlat, hogy hetente egyszer járnak vidékre a konzulátus munkatársai, április végéig be 

vannak táblázva, de már májusban is két helyszínt bejegyeztek, és a június végit úgyszintén. 

 

A vagyon-visszaszármaztatással Vajdaságban több mint ezer objektumot kaptak 
vissza a tulajdonosok 
2017. február 21. – Vajdaság Ma 

A vagyon-visszaszármaztatási folyamattal összesen 5.653 üzlethelyiséget, épületeket és 

lakásokat kaptak vissza a tulajdonosok, ebből több mint ezret Vajdaságban, közölte a vagyon-

visszaszármaztatási ügynökség. A legtöbb visszaszármaztatott épület Újvidéken van, szám 

szerint 425, Pancsován 120, Szabadkán pedig 116. Nagybecskereken a vagyon-

visszaszármaztatási eljárással 80 épület került vissza tulajdonosokhoz, Zomborban 58, 

Nagykikindán 41, Sremska Mitrovicán 35, Rumán 32, Versecen 27, Zentán 20, Szenttamáson 

16, Magyarkanizsán 15, Šiden 11. 

 

Pályázati felhívás az oklevelek honosítási költségeinek résztámogatására 
2017. február 21. – Pannon RTV 

Az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek 

résztámogatására hirdetett pályázatot a Magyar Nemzeti Tanács. A kiírás a külföldi 

felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, 

továbbá posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosítására vagy elismerésére 

vonatkozik. A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű 

személyek vehetnek részt. A szükséges dokumentumok beadási ideje 2017. február 21-től 

március 31-ig tart. A pályázat részletei megtalálhatóak a www.mnt.org.rs honlapon. 

 

Az MM szerint Saša Janković a legjobb választás 
2017. február 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Mozgalom (MM) az elsők között támogatta Saša Janković polgári jogvédő 

köztársasági elnökjelöltségét. A vajdasági magyarok az elmúlt három évtizedben 
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bizonyították, hogy megvan a józan ítélőképességük, dönteni tudnak jó és rossz, múlt és jövő 

között” – jelentette ki Kókai Péter a mozgalom keddi sajtótájékoztatóján. Kókai Péter, az MM 

társelnöke hangsúlyozta: az MM nem fogja és nem is tudja a Szerb Haladó Párt jelöltjét, 

Aleksandar Vučićot támogatni. „Mindaz, amit Aleksandar Vučić tetteivel, politikájával 

képvisel homlokegyenest szemben áll mindazzal, amit a Magyar Mozgalom megalapításától 

kezdve vall és amiért küzd” – nyilatkozta a társelnök a VMSZ által támogatott köztársasági 

elnökjelöltről. 

 

Közel kétszázan vettek részt a Rákóczi-főiskola nyílt napján 
2017. február 21. – karpatalja.ma, Határok Nélkül 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II RF KMF) február 21-én nyílt napot 

tartottak. A rendezvény célja az volt, hogy az érettségi előtt álló és a kilencedik osztályos 

tanulóknak bemutassák az intézmény nyújtotta lehetőségeket, az oktatókat és a szakokat. A 

nyílt napra közel kétszáz érdeklődő diák jött el. A főiskola Esztergom termében tartott 

központi tájékoztatón dr. Orosz Ildikó rektor asszony köszöntötte a pályaválasztás előtt álló 

fiatalokat. Beszédében felvázolta a felsőoktatási intézmény történetét, majd ismertette, 

milyen szakok közül választhatnak a felvételizők. 

 

A Mennyei századra emlékeztek Kárpátalján 
2017. február 21. – karpatalja.ma 

A Majdan-tüntetések végnapjaiban elesettekre, a Mennyei századra (Nebeszna szotnya) 

emlékeztek február 20-án Kárpátalján. Beregszászban az áldozatok emlékfalánál helyezték el 

a kegyelet koszorúit az állami intézmények képviselői, a város polgárai és a tanintézmények 

diákjai, majd az egyházak képviselői mondtak imát az elesettekért. Nagyszőlősön fleshmobbal 

méltatták a 2014. februári véres események áldozatainak emlékét. 

  

Újra választások jöhetnek Ukrajnában  
2017. február 21. – Dunda György – Magyar Idők 

Egyre szorongatottabb helyzetben éri az Euromajdan harmadik évfordulója a 2014 

februárjában elkergetett Viktor Janukovics volt ukrán elnök mai utódját, Petro Porosenkót. A 

neki mindenben engedelmeskedő kabinet voltaképp parlamenti többség nélkül próbál 

valahogy túlélni. Az államfőnek és miniszterelnökének, Volodimir Hrojszmannak egyre csak 

csökken a támogatottsága. Felerősödtek azok a hangok, miszerint még az idén előre hozott 

választások lehetnek. 

 

Megmaradni Beregszászon 
2017. február 22. – Takó Szabolcs – Demokrata 

A kelet-ukrajnai háború kirobbanása óta tömegével hagyták el Kárpátalját a fiatalok, hogy 

nyugaton az otthoni fizetésük többszöröséért dolgozzanak. Ez azonban komoly 

munkaerőhiányt eredményez a járásban, köztük Beregszászon is. A megoldást a magyar 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kozel-ketszazan-vettek-reszt-a-rakoczi-foiskola-nyilt-napjan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-mennyei-szazadra-emlekeztek-karpataljan/
http://magyaridok.hu/kulfold/uj-valasztasok-johetnek-ukrajnaban-1423975/
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kormány terve jelentheti, amely kárpátaljai vállalkozások fejlesztését és a kárpátaljai 

gazdaság élénkítését tűzte ki céljául. Babják Zoltán Beregszász polgármestere elmondta, hogy 

mindenféle munkaerőre szükség lenne, de a 150-200 eurós bér nagyjából arra elegendő, hogy 

az illető kifizesse gázszámláját. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. február 22-i számában olvasható.) 

 

Történeti Intézet: rendezvénysorozat 
2017. február 21. - Volksgruppen 

Tudományos konferenciák, előadások, filmvetítések egész sorát kínálja a Bécsi Magyar 

Történeti Intézet, a kínálat egyrészt az 1956-os forradalom és szabadságharc jubileuma köré, 

másrészt az aktuális „Nők mint hősök“ című kiállításhoz kapcsolódik. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 21. – Kossuth Rádió 

Aláírást gyűjt az MKP a párkányi szemétégető terve ellen 

Öt napig gyűjtötték az aláírásokat Párkányban és környékén a tervezett hulladékfeldolgozó 

megépítése ellen. A városi önkormányzat ugyan leszavazta a tervet, de a Magyar Közösség 

Pártjának helyi szervezete fontosnak tartotta, hogy a döntést a tiltakozó lakosság aláírásaival 

is megerősítse. A petíciós bizottság az aláírásokat szerdán adja le a környezetvédelmi 

minisztériumban, Pozsonyban. Február 22-én jár ugyanis le a véleményezési határidő.  

Hamarosan a szerbiai parlament elé kerül az oktatási törvénycsomag 

Hamarosan a szerbiai parlament elé kerül a több jogszabály-javaslatból álló oktatási 

törvénycsomag. A kormánykoalíció részét képező VMSZ-es képviselőknek el kell érniük, hogy 

a dokumentumból kikerüljön a kisebbségi szempontból elfogadhatatlan tartalom. Hogy mi 

jelenti a legnagyobb problémát, erről kérdezte Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács 

végrehajtó bizottságának oktatási felelősét a Határok nélkül riportere. 

Operatív stábot hozott létre az RMDSZ 

Operatív stábot hozott létre az RMDSZ, amely folyamatosan kapcsolatot tart a parlament és 

az önkormányzatok között. A felesleges bürokrácia, az, hogy a helyi döntések nagy részét nem 

lehet helyben meghozni, sok esetben ellehetetleníti a romániai önkormányzatokban dolgozók 

munkáját. Ezen segítene a parlamenti munkát az önkormányzatival összehangoló 

munkacsoport.  
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Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A középiskolát és a 

9. osztályt most végzők már most ismerkedhetnek a továbbtanulási 

lehetőségekkel.  Ukrajnában egyedül álló módon a magyar felsőoktatási intézményben 

minden nappali tagozatos képzés ingyenes. Interjú Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Főiskola rektorával és Szakál Imrével, a  a főiskola felvételi bizottságának 

titkárával. 

Elindul a negyedik szint a temesvári Szórvány Alapítvány magyar 

nyelvtanfolyamain 

A temesvári Szórvány Alapítvány magyar nyelvtanfolyamain ezen a tavaszon indul először 

negyedik szint. Újdonság az is, hogy a Petőfi Program ösztöndíjasa is bekapcsolódik a 

nyelvoktatásba. A március elején induló tanfolyamokra most a korábbiaknál fiatalabb 

korosztály jelentkezett - tudta meg a Határok nélkül tudósítója az alapítvány 

projektmenedzserétől. 

A csíkszeredai felolvasó maratonon idén 32 ezren vettek részt. 

Kilencedik éve indult útjára a felolvasó maraton, amelyet azóta minden év februárjában 

megrendeznek,  2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. Az a cél vezérelte a 

szervezőket, hogy a  magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életművére irányítsák 

a  figyelmet országhatárainkon innen és túl. Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany 

János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron művei után idén 

Szabó Magda műveiből olvastak fel.  

Farsang Temesváron az Eszterlánc Kulturális Egyesület szervezésében  

A farsang Temesváron nem csak bálokat, hanem mindig táncházat is jelent az Eszterlánc 

Kulturális Egyesület szervezésében. Az is hagyománynak számít, hogy a rendezvény a kicsik 

táncával kezdődik, majd közösen égetik el a kiszebábut, búcsúztatva a telet, és a felnőttek 

táncháza zárja a rendezvényt. Az idei farsangi táncházban a Határok nélkül munkatársa. 

 
 


