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Nyomtatott és online sajtó 
 

Felháborító a marosvásárhelyi szülők kihallgatása 
2017. február 27. – MTI, Magyar Idők, Kormany.hu, Vajdaság.ma, Webrádió, Magyar 

Demokrata, Pesti Srácok, Főtér.ro 

Felháborítónak tartja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért, valamint Soltész Miklós egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy a román 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) kihallgatásokra idézi be a marosvásárhelyi római katolikus 

líceum diákjainak szüleit, illetve hogy bírói döntés hiányában „megpróbálják az iskola jövőjét 

is ellehetetleníteni”. A két államtitkárnak a Miniszterelnökség által az MTI-hez hétfőn 

eljuttatott közleményében az áll: elfogadhatatlan, hogy a – sajtóértesülések szerint – egy-

másfél órán át tartó kihallgatásokon egyebek mellett arról kérdezik a szülőket, hogy miért 

íratták be gyermekeiket a katolikus gimnáziumba, illetve hogy önként vagy külső nyomásra 

döntöttek-e így. „Ezek a kihallgatások korábbi, más rendszerek módszereit idézik” – írták. 

 

Teodor Meleșcanu felmelegítené a közös kormányüléseket 
2017. február 27. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Jó állam- és kormányközi kapcsolatokra törekszünk Romániával, ehhez pedig párbeszédre 

van szükség – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, 

miután román kollégájával találkozott. Teodor Meleșcanu hangsúlyozta: mindkét fél 

nyitottan közelíti meg a kérdéseket. A tárcavezető kiemelte: párbeszéd nélkül sosem lesznek 

közös sikerek és bizalom a két ország, nép és kormány között. „Közös sikerek és bizalom kell 

ahhoz, hogy a kétoldalú kapcsolatokban jelenlévő nehéz ügyeket a siker reményével lehessen 

megoldani" – magyarázta Szijjártó Péter. A tárcavezető hozzátette: azt ugyanis senki nem 

vitatja, hogy vannak érzékeny kérdések, amelyek alapvetően a kisebbségekhez kapcsolódnak. 

Elmondta: hálás román partnerének azért, hogy beszédet mondott a hétfőn Budapesten 

kezdődött nagyköveti értekezleten. 

 

Terrorvád: márciusban ítélet születhet Bekéék ügyében 
2017. február 27. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Március végén lezárulhat a merényletkísérlettel vádolt Beke Istvánnak, a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi vezetőjének és a merényletkísérletre 

való felbujtással vádolt Szőcs Zoltánnak, a HVIM erdélyi vezetőjének a pere – tájékoztatta a 

Krónikát Dragoş Cristian Lică. Beke Isván ügyvédje elmondta, a bukaresti táblabíróságon 

megtartott pénteki tárgyaláson újabb tanúkat hallgattak meg, és elutasították a hatósági 

felügyelet feloldására vonatkozó kérést, melyet Szőcs Zoltán nyújtott be. A tárgyaláson 

továbbá a bíró felvetette a vád büntetőjogi besorolásának módosítását alkotmányos rend 
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elleni cselekedetre tett kísérletre, illetve alkotmányos rend elleni cselekedetre tett kísérletre 

történő felbujtásra. 

 

Visszavont feljelentés, kibékültek a kolozsvári incidens érintettjei 
2017. február 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Visszavonta feljelentését hétfőn az a 30 éves Hargita megyei férfi, akit szombat hajnalban 

bántalmaztak Kolozsvár belvárosában – tájékoztatta a Krónikát Carmen Jucan, a Kolozs 

megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. A szóvivő elmondta: a rendőrségnek sikerült 

azonosítania azt a két fiatalt, akiket az agresszió elkövetésével gyanúsítottak, és ki is 

hallgatták őket. Ám a megyei kapitányságon a felek kibékülték, ennek következményeként a 

sértett visszavonta a feljelentését. Carmen Jucan tájékoztatása szerint a felek a helyszínen 

tisztázták, hogy nem etnikai színezetű volt a konfliktus. A szóvivő hozzáfűzte, az incidenssel 

kapcsolatban emlegetett fegyverről – amelyiket az első híradások szerint elsütötték – 

kiderült, hogy gázspray, azaz nem bejelentésköteles fegyver. 

 

Decemberben is magyar fiatalokat vertek meg Kolozsváron  
2017. február 27. – transindex.ro 

Több magyar fiatalt bántalmaztak románok karácsony előtt Kolozsvár központjában. Az 

esetről már akkor tudomást szerzett a transindex.ro, de az érintettek az esetleges retorziótól 

tartva ezidáig nem akartak a sajtónak erről beszélni. A múlt heti eset után azonban egyikőjük 

úgy döntött, neve elhallgatását kérve elmeséli a történetet.  

 

Kelemen Hunor: egyik román pártnak sem vagyunk a függeléke  
2017. február 27. – transindex.ro 

A Btk. sürgősségi kormányrendelettel való módosításának kísérlete a feje tetejére állította 

nemcsak a politikai osztályt, hanem gyakorlatilag a teljes országot. Természetesen ez volt a 

kiindulópontja A politika belülről friss kiadásának is, amelyben az RMDSZ elnökével, 

Kelemen Hunorral a Transindex felelős szerkesztője, Balázsi-Pál Előd beszélgetett.  

 

Sorra idézik be a katolikus gimnáziumba járó diákok szüleit 
2017. február 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Egyértelműen a megfélemlítés és az elbizonytalanítás az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) egy hete tartó akciójának a célja – vélekedik Kincses Előd ügyvéd arról, 

hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium több diákjának a szüleit is 

tanúként hallgatták ki a tanintézettel kapcsolatos bűnvádi eljárás keretében. Egy hete már, 

hogy sorra idézik be és tanúként hallgatják ki a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 

több diákjának szüleit. „Telefonos, illetve rendőri felszólítást kaptak a szülők, hogy jelenjenek 

meg az ügyészségen. Ez félelmet váltott ki a szülőkben, de a közösséget is megrémítette, 

hiszen semmi közük nincs az iskolaalapításhoz” – ecsetelte Csíky Csengele, a szülői bizottság 

tagja, aki elmondta, hogy az első napokban azok kaptak felszólítást, akik korábban átiratban 

kérték, hogy gyerekeik az Unirea Főgimnáziumból átiratkozhassanak a katolikus 

gimnáziumba. 
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Tizennyolc tanintézetben indul előkészítő osztály Marosvásárhelyen, a katolikus 
gimnáziumba nem lehet iratkozni 
2017. február 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Megkezdődött hétfő reggel a hatévesek előkészítő osztályba való beíratása, Marosvásárhelyen 

az új tanévben tizennyolc tanintézetben indul ilyen osztály. A tanfelügyelőség honlapján 

megjelent iskolai körzeteket tartalmazó listán szerepel ugyan a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium, de nincsenek utcanevek mellette, és a megjegyzésben az áll: ez a tanintézet nem 

fogadhat előkészítő osztályba való beiratkozókat a 2017/2018-as tanévre. Székely Szilárd, az 

iskola ideiglenesen kinevezett igazgatója megerősítette a hírt, miszerint valóban nem vehetik 

át a dossziékat. „Ma reggel telefonon hozták nekünk is tudomásunkra, hogy nem lehet 

hozzánk iratkozni egészen addig, amíg ilyen bizonytalan az iskola helyzete, írásban még nem 

kaptunk erről semmit” – mondta az iskolavezető. 

 

A székelyföldi románok civil fóruma aggódik az RMDSZ törvénytervezetei miatt  
2017. február 27. – transindex.ro 

Nyílt levelet intézett hétfőn a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma 

(FCRCHM) a parlamenti házelnökökhöz, "aggodalmát" fejezve ki az RMDSZ 

törvénytervezeteivel kapcsolatban, amelyek a levél aláírói szerint "újabb kiváltságokat" 

biztosítanának a romániai magyar közösségnek. A fórum vezetősége kifejti: a sajtóból 

értesültek az RMDSZ ama kezdeményezéséről, amely a helyi közigazgatási törvény 

módosítására irányul. Főleg azt a módosító javaslatot kifogásolják, amely 20-ról 10 százalékra 

csökkentené az anyanyelv-használati küszöböt. A fórum meglátása szerint ez az intézkedés, 

amely "csaknem minden erdélyi települést érintene", "fölöslegesen leterhelné" az 

intézmények működését, és a fordítások miatt növelné a működési költségeket.  

 

Nem hallgatták ki a tanúkat, de kérdéseket fogalmaztak meg Borbolyék 
tárgyalásán 
2017. február 27. – szekelyhon.ro 

Nem haladt az elképzelések szerint hétfőn a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 

zajló büntetőper a Hargita Megyei Törvényszéken. A további tanúk kihallgatását el kellett 

halasztani, de a tárgyalást vezető bíró több kérdést is megfogalmazott, amelyekre a Hargita 

megyei tanácstól várnak válaszokat.  

 

Fontos tudnivalók a hadigondozotti ellátásban részesülőknek 
2017. február 27. – szekelyhon.ro 

Két fontos aktualitásról számolt be hétfőn Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának megbízott vezetője a Csíki Hírlapnak: a hadigondozotti ellátásban 

részesülők egy adategyeztetésre vonatkozó formanyomtatványt kapnak a magyarországi 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, amelyet postán vissza kell küldeniük, illetve a 25 év alatti 

magyar állampolgárok magyar adószámot és egy adóigazolványt kapnak a Nemzeti Adó- és 

Vámhivataltól. 
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Tisztújítás az EMNP csíki szervezetében 
2017. február 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Márk Dezső váltja Soós Szabó Klárát az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csíkszeredai 

szervezetének az élén – jelentette be a tisztújítást követően kibocsátott közleményében az 

alakulat. Az új elnök továbbra is a város és a csíkszeredai polgárok érdekeit kívánja szem előtt 

tartani, és szeretne hozzájárulni az itteni életminőség javításához. Márk Dezső szerint 

probléma, hogy nem tud a helyi turizmus kellőképpen fejlődni, merthogy a turisták kevés időt 

töltenek itt, annak ellenére, hogy Csíkszeredában és Csíkszéken is rendkívül sok a látnivaló. 

„Ha sikerülne Csíkszéket vonzóbb turistacélponttá varázsolni, a helyi gyógyvizek és mofetták 

nyújtotta lehetőségek kiaknázásával, ez jótékony hatással lenne a helyi gazdaság többi 

ágazatára is” – idézi a közlemény az új elnököt. 

 

Egyre többen választják a magyar iskolát 
2017. február 27. – hirek.sk, Új Szó 

A Felvidéken 2007 óta nem volt annyi magyar iskolakezdő, mint 2015 és 2016 

szeptemberében – hívta fel a figyelmet a trendváltozásra a Rákóczi Szövetség, amely 

iskolaválasztási kampánya keretében az idei tavaszi általános iskolai beiratkozások előtt közel 

8000 külhoni magyarul beszélő nagycsoportos óvodásnak küld ajándékot, a szüleiknek szóló 

levéllel együtt. 

 

Felmérés: nem lenne többségben a jelenlegi koalíció 
2017. február 27. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép 

Ha a következő hétvégén tartanák a parlamenti választásokat, a győztes 27,1 százalékos 

eredménnyel ismét az Irány-Szociáldemokrácia lenne. Viszont a jelenlegi kormánykoalíció 

pártjainak már nem lenne többségük a parlamentben – derül ki a Polis Slovakia 

közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. A Most-Híd 5,4 százalékos eredményt érne el. 

A Polis felmérése szerint az MKP 3,30 százalékkal továbbra is kívül rekedne a 

törvényhozásból. 

 

Rimaszombati vállalkozás is sikeres volt a fiatal magyar vállalkozók programban 
2017. február 27. – hirek.sk 

Jelentősen befolyásolja a felvidéki kis- és középvállalkozók vállalkozásait a 2016 a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók éve program keretében meghirdetett pályázaton elnyert támogatás. 

A Felvidékről 147-en pályáztak, amiből a szakmai bizottság 16 pályázatot részesített 

támogatásban. A rimaszombati Halász Attila egyike volt a 16 nyertes pályázónak. 
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Ravasz szerint hiábavaló minden lépés, ha azt nem tudjuk elfogadtatni a 
közvéleménnyel 
2017. február 27. – Felvidék Ma 

A roma kérdés megoldásához cselekvési tervekre van szükség, állította Ravasz Ábel (Most-

Híd) roma kormánybiztos azon a sajtótájékoztatón, amelyen az eddigi tevékenységéről 

számolt be a sajtó képviselői előtt. Ravasz szerint hiába teszünk jó lépéseket, ha azt nem 

tudjuk kellőképpen „tálalni” a nyilvánosságnak, és hiábavalók a jó lépések, ha a romákat így 

is, úgy is diszkriminálják. 

 

Fiatal családokon keresztül az anyanyelvi oktatás mellett 
2017. február 27. – Felvidék Ma 

Bemutatták a Via Nova által minden évben megszervezett Beiratkozási Körút kisfilmjét. A 

2017-es Beiratkozási Körút megpróbálja megszólítani a fiatal családokat. Az idei jelmondat: 

Szeretem az anyanyelvemet! 

 

Bukovszky Érsekkel tárgyalt a kétnyelvűsítésekről 
2017. február 27. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos ma levezette a nemzetiségekhez és etnikai 

csoportokhoz tartozó személyek jogainak védelméről szóló, a 2016-2020 közötti időszakra 

vonatkozó akcióterv megvalósítására létrehozott koordinációs bizottságot, majd Érsek Árpád 

közlekedési miniszterrel tárgyalt a kétnyelvűsítésről.  

 

Törökfalu: A Prosperitati alapítvány évértékelője 
2017. február 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Prosperitati alapítvány vezetői összefoglalták az eddig lezajlott pályázataikat. A Törökfalusi 

Százszorszép Művelődési Egyesületben a helyi szervezők disznótoros kóstolóval várták a 

vendégeket. A Törökfalusi Helyi Közösség termében és udvarán ma jelen voltak a helybeli 

szervezők, a nyertes pályázók és a meghívott vendégek. A szabadkai főkonzulátus vezető 

konzulja a magyar kormány nevében megköszönte a pályázóknak, hogy éltek a lehetőséggel 

és beadták pályázataikat. Értékelő, összefoglaló szavaiban elmondta továbbá, hogy nehéz év 

áll mögöttük. Egy olyan év, ami csak sikeres lehetett. Hatékonyan teljesített eredményekkel. 

Ebben az évben tovább folytatják a hatalmas pénzek felhasználását, befektetését. 153, 5 millió 

euró kerül a pályázatok támogatására. Tovább bővítik majd a lehetőségeket, például 

beszállítói hálózat kiépítésével, a mezőgazdaságon kívüli cégek erősítését, a fémipar, a faipar 

területein. 
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Magyarország gyógyszertámogatással sietett a kárpátaljai súlyos vesebetegek 
segítségére 
2017. február 27. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo, karpatalja.ma 

Magyarország kormánya sürgősségi támogatásként négymillió forint értékben juttatott 

Kárpátaljának gyógyszerkészítményeket a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő 

betegek napi peritoneális dialíziséhez - adta hírül hétfőn a Kárpátalja megyei állami 

közigazgatási hivatal sajtószolgálata. A hivatal közleménye szerint az ukrán egészségügyi 

minisztérium és monopóliumellenes bizottság tétlensége következtében nem sikerült 

beszerezni a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő kárpátaljai betegek számára 

szükséges dialízis-készítményeket. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója a múlt héten 

Magyarország ungvári főkonzulátusához fordult segítségért, amire válaszul a magyar 

kormány két napon belül négymillió forint (kb. 400 ezer hrivnya) összeget különített el, 

amelyből beszerezte a kárpátaljai vesebetegek számára életmentő gyógyszerkészítményeket, 

és ezeket hétfő este humanitárius segélyként átadja a Kárpátalja megyei klinikai kórháznak - 

áll a közleményben. 

 

Kárpátalja kormányzója reagált a társadalmi aktivista szeparatista vádjaira 
2017. február 27. – transkarpatia.net 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója szerint a kárpátaljai szeparatizmus csak 

Kárpátalja határain túl létezik olyan emberek fejében, akik elszakadva a valóságtól olyan 

rémtörténeteket találnak ki, amiben csak önmaguk hisznek. Ezekkel a szavakkal válaszolt 

Kárpátalja kormányzója Larisza Nyicoj, ukrán gyermekkönyv író, társadalmi aktivista 

vádjaira, amellyel ismételten szeparatizmussal vádolta meg a megyét és a megyében élő 

magyar kisebbséget. Az aktivista szerint Kárpátalja lakossága bármelyik pillanatban kész 

beintegrálódni a magyar társadalomba. Moszkal több pontba foglalva cáfolta meg az aktivista 

legújabb vádjait.  

 

Célegyenesben a Nagypalád–Nagyhódos határátkelő ügye 
2017. február 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Lassan 15 esztendeje annak, hogy Botos Csaba, Nagypalád és Fertősalmás tragikusan fiatalon 

elhunyt egykori polgármestere álmodott egy merészet. A Túrhát mindmáig szeretettel 

emlegetett vezéregyénisége elhatározta, hogy ha törik, ha szakad előnyt kovácsol a két 

település „istenhátamögötti” voltából, és ha kell, tíz körmével nyit kaput Magyarország 

irányába. A sors – ez kiszámíthatatlan hamiskártyás – sajnos keresztülhúzta elképzeléseit. Az 

álom viszont túlélte megálmodóját és jelenleg éppen Bíró Vencel, Nagypalád és Fertősalmás 

polgármestere küzd azért, hogy az elfeledett zsáktelepülések egy élhetőbb jövőnek nézzenek 

elébe. 
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http://www.hirado.hu/2017/02/27/magyarorszag-gyogyszertamogatassal-sietett-a-karpataljai-betegek-segitsegere/
http://www.hirado.hu/2017/02/27/magyarorszag-gyogyszertamogatassal-sietett-a-karpataljai-betegek-segitsegere/
http://transkarpatia.net/transcarpathia/social/78284-zakarpatskiy-separatizm-snuye-tlki-v-golovah-lyudey-kotr-vigaduyut-rzn-strashilki-y-sam-v-nih-vryat.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=29841
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Magyar színházi napok Bécsben 
2017. február 27. - Volksgruppen 

Magyar színházi napokat tart a Svung színi társulat Bécsben március 1. és 5. között. A nemrég 

alakult társulat szerdán és pénteken a már színpadra vitt „Főműsoridő“ című darabját adja 

elő - csütörtökön és pénteken „Ember embernek testvére“ címmel Ephraim Kishon estet 

tartanak, szombaton pedig Karinthy zenés irodalmi est áll a programon. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. február 27. – Kossuth Rádió 

Kelemen Hunor: Amíg a bíróság jogerősen nem szünteti meg a marosvásárhelyi 

római katolikus teológiai líceumot, addig az létezik 

Amíg a bíróság jogerősen nem szünteti meg a marosvásárhelyi római katolikus teológiai 

líceumot, addig az létezik, és működnie kell - jelentette ki Kelemen Hunor, RMDSZ elnök 

Marosvásárhelyen, a megyei szervezet tisztújító küldöttgyűlésén. A szövetségi elnök 

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a korrupció ellenes ügyészség – az iskola létrehozásának 

jogszerűségét vizsgálva – az elmúlt napokban több szülőt is kihallgatott. Mint ismert a 

romániai Országos Korrupcióellenes Ügyészség még tavaly bűnvádi eljárást indított a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, Tamási Zsolt ellen: hivatali 

visszaélés gyanújával, az iskola létrehozásával kapcsolatban. Az iskola sorsa jelenleg 

bizonytalan. Bár a helyi tanács nemrégiben a felekezeti iskolát is belefoglalta a város 

iskolahálózatába, a határozat ellen jogi kifogásokat emelt a megyei prefektus. 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyváradon 

Az emberi szabadságért hozott áldozatok mementóként kell, szolgáljanak - hangzott el 

Nagyváradon a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, a Partiumi Keresztény 

Egyetemen. A 2009-ben megalakult Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának 

kezdeményezésére, egy 11 ország képviselőiből álló munkacsoport foglalkozik azzal, hogy 

felállítsák a kommunizmus bűneit elítélő bíróságot. A Határok nélkül munkatársa Tőkés 

Lászlóval beszélgetett. 

Az Új Ezredév Református Központban zajlott az idei első temesvári magyar 

üzletemberek találkozója 

Az Új Ezredév Református Központban zajlott az idei első temesvári magyar üzletemberek 

találkozója, ahol felmerült egy közös érdekvédelmi szervezet létrehozása is. Kalapáti 

Magdolna, a magyar Miniszterelnökség keretében működő Nemzeti Hatóság képviseletében a 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2828132/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-02-27_18:30:00&ch=mr1
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határon átnyúló együttműködési programok tapasztalatairól és távlatairól tartott előadást. A 

megbeszélések után a Határok nélkül tudósítója először őt kérte mikrofon elé. 

Morvay Péter személyében új igazgatója van a pozsonyi Bél Mátyás Intézetnek 

Morvay Péter személyében új igazgatója van a pozsonyi Bél Mátyás Intézetnek, a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes pártpolitikai háttérintézményének. Fő feladata, hogy elősegítse a 

kormányzó Híd párt "Polgári Vízió 2016" elnevezésű programjának gyakorlati 

megvalósítását. A 2014-ban alapított intézet nem véletlenül választotta névadójául a felvidéki 

kötődésű 18. századi tudóst, aki azt vallotta, szláv az anyanyelve, magyar a nemzetisége, 

német a műveltsége, s ezzel a többes identitással szolgálta hazáját. 

A Magyar Nemzeti Tanács a korábbi évekhez hasonlóan idén is megszervezi a 

magyar diákok felkészítését a záró-  és felvételi vizsgára 

Még messze a tanév  vége, de a szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata, a Magyar 

Nemzeti Tanács a korábbi évekhez hasonlóan idén is megszervezi a általános-, és 

középiskola  végzős magyar diákok felkészítését a záró-  és felvételi vizsgára. Petkovics Márta, 

a tanács oktatási felelőse nyilatkozott. 

A kommandóiak tudják: a leégett iskola miatti veszteség pótolhatatlan 

Kommandó Háromszék legkeletibb hegyvidéki települése mintegy 1400 lélekszámmal.  A 

havas táj eltakarja a leégett iskola üszkös falait, de a helyiek tudják - a veszteség 

pótolhatatlan. Január 9-én tűz martalékává vált, nemcsak az iskolaépület fele, hanem 1940-

től mostanig minden dokumentuma is.  

Jótékonysági farsangi bált tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán 

Jótékonysági farsangi bált tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az 

összegyűlt adományokat kárpátaljai tehetséges diákok támogatására ajánlották fel. A Határok 

nélkül munkatársának összeállításában először Orosz Ildikó rektort, majd Brenzovics Lászlót, 

a KMKSZ elnökét halljuk. 

 
 


