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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nem kötelezhetik román nyelvvizsgára a felvételiző magyar végzősöket a 
romániai egyetemek 
2020. január 8. – MTI, Origo, maszol.ro, Krónika, hirado.hu 

Nem ellenőrizhetik többé a romániai egyetemek a felvételre jelentkező kisebbségi diákok 

román nyelvi kompetenciáját - közölte szerdán a Maszol.ro hírportál. A szaktárca Molnár 

Zsolt ombudsmanhelyettes megkeresése nyomán miniszteri rendeletben módosította a 

felvételi szabályzatot, amelynek új változata kedden jelent meg a hivatalos közlönyben. Az 

állampolgárokkal szembeni hivatali jogsértéseket vizsgáló - Romániában a Nép Ügyvédjének 

nevezett - hivatal tavaly júliusban hívta fel az oktatási minisztérium figyelmét, hogy az 

egyetemi, mesteri és doktori felvételi módszertanról szóló, 2016-ban elfogadott szabályzat 

diszkriminációra ad lehetőséget. Egyik előírásának értelmezhetősége miatt ugyanis néhány 

felsőoktatási intézmény román nyelv ismeretéből is vizsgáztatta azokat a felvételizőket, akik 

nem román tannyelvű középiskolában végeztek.A szaktárca a Nép Ügyvédjének adott tavaly 

októberi válaszában megígérte: kiküszöböli a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos 

megkülönböztetésének lehetőségét. 

 

Az RMDSZ támogatja a romániai parlamenti választások előrehozását 
2020. január 8. –MTI, maszol.ro, Krónika, hirado.hu 

 Támogatja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), hogy előrehozzák 

Romániában az év végén esedékes parlamenti választásokat, de erről nem kötött 

megállapodást a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párttal (PNL) - közölte 

szerdán Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, akit az Agerpres 

hírügynökség idézett. A frakcióvezető kifejtette: ősszel - Viorica Dancila szociáldemokrata 

kormányának megbuktatásakor - semmi esély nem mutatkozott az előrehozott választások 

kiprovokálására, de most már sokkal több törvényhozó hajlik erre a megoldásra, mert nagyon 

nehéz fontos döntéseket hozni a jelenlegi felaprózott, kilenc frakcióval működő 

parlamentben. Hozzátette: a nehézkes egyeztetéseket a PNL úgy próbálja áthidalni, hogy egy 

sor döntést parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással léptet 

hatályba, de ezzel sérül a demokrácia, úgyhogy az RMDSZ inkább a választások 

megrendezését siettetné.   

 

Bemutatta választási programját a Magyar Közösségi Összefogás 
2020. január 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Történelmi napon, a komáromi nagygyűlés 26. évfordulóján mutatták be Komáromban a 

Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) választási programját, amely megvalósítható és a 

közösség javát szolgálja – hangzott el a programbemutatót megelőző sajtótájékoztatón. A 

három párt közösségi programját Bárdos Gyula, Mózes Szabolcs, Simon Zsolt és Menyhárt 

József mutatták be a sajtó képviselőinek január 8-án Komáromban. Bárdos Gyula, a 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20200108-nem-kotelezhetik-roman-nyelvvizsgara-a-felvetelizo-magyar-vegzosoket-romaniaban.htmlhttps:/www.maszol.ro/index.php/belfold/120718-az-rmdsz-tamogatja-a-parlamenti-valasztasok-el-rehozasat
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120718-az-rmdsz-tamogatja-a-parlamenti-valasztasok-el-rehozasat
https://felvidek.ma/2020/01/tisztesseges-politizalas-a-kozossegi-erdek-eloterbe-helyezese-a-cel/
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választási párt listavezetője úgy fogalmazott, a programmal olyan változást szeretnének 

elérni, melyre a felvidéki magyarságnak égető szüksége van. „Új időszakot kezdünk: hosszú 

idő után első alkalommal három párt egy választási szövetségben szólítja meg a felvidéki 

magyarokat és a velünk együtt élő polgárokat“ – fogalmazott. Mint mondta, a tisztességes 

politizálást, a közösségi érdek előtérbe helyezését tartják a legfontosabbnak. 

 

Kit zavar, ha több magyar születik? 
2020. január 8. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „amikor egy-egy magyar faluban beindult a 

népességgyarapodás, eléggé furcsa módon – mintegy beintésre – tömegesen megjelentek a 

román betelepülök, a lakásvásárlók, akik bármekkora összeget kifizettek az ingatlanokért. Így 

történhetett meg, hogy a rendszerváltás után színmagyar erdélyi falvaknak rövid idő alatt 10–

20 százalékos román kisebbsége lett, az újabb és újabb többségi ingatlanvásárlók révén ez a 

szám pedig folyamatosan növekszik. A jelenségről nemcsak helyi önkormányzati képviselők 

vagy polgármesterek számolnak be jobbára háttérbeszélgetések, baráti csevegések 

formájában, hanem magasabb rangú erdélyi magyar politikusok is szóvá teszik”. 

 

Február 22-én iktatják be az új gyulafehérvári érseket  
2020. január 8. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, hirado.hu, MTI, Nyugati 

Jelen 

Február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén szentelik püspökké és iktatják 

hivatalába mons. Kovács Gergelyt, a gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorát, írja a 

romkat.ro. A beiktatási ceremónia 11 órától kezdődik a gyulafehérvári székesegyházban. A 

portál beszámolója szerint a főegyházmegyei hivatal a későbbiekben közöl új tudnivalókat az 

ünnepségről.  

 

Lefestett magyar helységnévtáblákkal büszkélkednek a román ultrák oldalán 
2020. január 8. – maszol.ro 

Büszkeségre ad okot a Romániai Ultrák nevű Facebook-oldal működtetőinek a magyar 

helységnévtáblák megrongálása. A bejegyzésben közzétett fotók némelyike friss, némelyike 

archív, azonban mindegyik megrongált székelyföldi vagy erdélyi helységnévtáblákat ábrázol.  

 

Egyetemi felvételi: nem kötelezhetők román nyelvvizsgára a magyar végzősök 
2020. január 8. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Hatott az ombudsmani hivatal figyelmeztetése: az oktatási minisztérium módosított a 

felvételik szabályzatán, kizárva azt a lehetőséget, hogy az egyetemek ellenőrizzék a 

felsőoktatási intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi kompetenciáját. A 

felvételi szabályzatot módosító miniszteri rendelet kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben 

– hívta fel a figyelmünket Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke. 
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A rendelet előzményeként az ombusmani hivatalnak adott tavaly októberi válaszában közölte: 

kiküszöböli a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos megkülönböztetésének lehetőségét.  

 

Költségvetés: több a jó, mint a rossz hír az RMDSZ Hargita megyei politikusai 
szerint  
2020. január 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Elsősorban a költségvetéssel kapcsolatos pozitív hírek álltak Korodi Attila és Tánczos Barna 

ez évi első csíkszeredai sajtótájékoztatójának középpontjában. A képviselő és a szenátor 

beszámolt az elmúlt év végének a területet érintő, eredményes tárgyalássorozatáról, a 

Csíkszeredába, illetve Hargita megyébe érkezett központi támogatásokról, kiemelve a 

megyében működő kórházak fejlesztésére kapott jelentős összegeket.  

 

Akkreditált képzéseket indít az Országos Továbbképző Központ 
2020. január 8. – Bihari Napló 

Több pedagógus-továbbképzést indítana idén az Országos Magyar Továbbképző Központ, 

mely 2018 novemberében jött létre egy kormányhatározat révén. Ennek részleteiről számolt 

be a Bihari Naplónak Demeter Emőke Csilla igazgató. 

 

Jelentősen nő a megpályázható támogatás 
2020. január 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020-as évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati 

kiírásokról, illetve a legfontosabb változásokról tartottak részletes tájékoztatót az alapkezelő 

erdélyi kirendeltségének képviselői kedden Székelyudvarhelyen. A legfontosabb változás az 

idei kiírásban az, hogy egy pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be a három kategória – a 

magyar kultúra és oktatás támogatására kiírt központi, a Romániában élő magyar közösség 

támogatására vonatkozó regionális, valamint az ifjúsági és cserkész közösségek 

tevékenységének támogatását célzó kiírás – valamelyikében – hívta fel a figyelmet Geréb 

László.  

 

Ennyi jut idén Bihar megyének az országos költségvetésből  
2020. január 8. – maszol.ro 

A költségvetési törvényben Bihar megyei projektekre 27 millió lejt különítettek el ebben az 

évben – számolt be szerdai nagyváradi sajtótájékoztatóján Cseke Attila szenátor. A politikus 

elmondta: 2016-ban RMDSZ-es javaslatra nyolcmillió lej érkezett az országos büdzséből 

célzottan az új repülőtéri terminál építésére, 2017-ben pedig ugyanerre a célra 10,2 millió lej. 

Tavaly a tanmedencék építésére 35,8 millió lej jutott ugyanebből a forrásból, idén pedig a 

már említett 27 millió lej több projekt között oszlik meg. Ebben a parlamenti mandátumban 

az RMDSZ-es javaslatok nyomán összesen 81 millió lej érkezett Bihar megyébe. A legtöbbet, 

15 millió lejt az Észak-Nyugati Közösségközi Fejlesztési Egyesület (ADI Nord-Vest) kapja, 

ivóvízellátást és szennyvíz-elvezetést biztosító projektekre. A margittai Horváth János 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120705-koltsegvetes-tobb-a-jo-mint-a-rossz-hir-az-rmdsz-hargita-megyei-politikusai-szerint
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/akkreditalt-kepzeseket-indit-az-orszagos-magyar-tovabbkepzo-kozpont-2593275/
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentosen-no-a-megpalyazhato-tamogatas
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Elméleti Líceum új szárnyának megépítésére ötmillió lej jut, további hárommillió lejt a 

nagyszalontai elkerülőútra szánnak a szállítási minisztériumtól. 

 

Folytatódhat a tanúk meghallgatása Borbolyék holtpontra jutott tárgyalásában 
2020. január 8. – szekelyhon.ro 

Több üresjárat után várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódhat Borboly Csaba és 

tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper. Az ügyvédek tovább kifogásolják a 

bírósági eljárás menetét, de a bíró szerint újabb halasztásokra nincs ok. 

 

Magyarellenes uszítás válthatja a „vörös pestis” elleni harcot 
2020. január 9. – Krónika 

Nacionalista hangok kísérhetik ugyan a trianoni döntés felidézését, de az államközi 

kapcsolatokra vélhetően nem lesz negatív hatással az idei centenárium – állítják a 

Krónikának nyilatkozó felvidéki, vajdasági és kárpátaljai újságírók. Nálunk, Romániában 

ugyanakkor törvény születhet Trianon méltatására. Pászkán Zsolt politikai elemző, a 

budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet nagybányai származású Románia-szakértője 

szerint a választási kampányban magyarellenes uszítás válthatja fel a szociáldemokraták, azaz 

a „vörös pestis” elleni „szent háborút”.   

 

Összeomlott a Most-Híd támogatottsága 
2020. január 8. – Ma7.sk 

Ha a múlt év végén tartották volna a parlamenti választásokat, akkor - a szavazatok 22,5 

százalékával - a Smer-SD került volna ki belőlük győztesen. A második helyen az ĽSNS (11,5 

százalék), a harmadikon pedig a Za Ľudí (11 százalék) párt végzett volna. A választási 

részvétel csaknem 54 százalék lett volna. Ez a Median SK felméréséből derül ki, amelyet 2019. 

november 15. és december 23. között végeztek 1112 válaszadó bevonásával. A felmérés szerint 

a negyedik legnépszerűbb párt az OĽaNO, amely a választók 9,5 százalékának élvezi a 

bizalmát. A PS-Spolu és az SaS egyaránt 7,5 százalékot szerzett, őket pedig a KDH követte 6,5, 

illetve a Sme rodina 5,5 százalékkal. Az SNS-nek öt százalékos eredményt sikerült elérnie. 

 

A kormánybiztos az új kormánnyal akarja elfogadtatni a nemzetiségi 
kisebbségekről szóló törvényt 
2020. január 8. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kisebbségekért felelős kormánybiztos szeretné elfogadtatni a 

februári parlamenti választások után megalakuló új kormánnyal a nemzetiségi kisebbségekről 

szóló törvényjavaslatot: „A választási időszak végén csak munkatervet állítottunk fel, és ez a 

2019. évi kormányhatározatra reflektál, amelyekben többször szerepelt egy komplex törvény 

kidolgozásának szükségessége. Annak ellenére, hogy ez a célkitűzés nem volt a 

kormányprogram része, elindítottuk a törvényalkotási folyamatot. Elkészült a törvény 

filozófiája, amelyet egy hónappal ezelőtt egyhangúan jóváhagyott a nemzetiségi kisebbségi 
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bizottság. Jelenleg több szinten zajlik ennek a munkaanyagnak a széleskörű konzultációja. Én 

arra törekszem, hogy januárban folytatódjon a törvény végleges változatának a kidolgozása, 

és a bizottságtól erős mandátumot kapjunk ennek a célnak az eléréséhez a választások után.” 

 

Fontos az erős magyar érdekképviselet 
2020. január 8. – Pannon RTV 

Köztársasági, tartományi és önkormányzati választásokat is tartanak Szerbiában tavasszal. 

Mindhárom voksolásra egy napon kerül sor április végén, vagy május elején.Vajdaságban 

földrajzi adottságai miatt kiemelt jelentőségű a mezőgazdaság. A magyarok közül sokan 

foglalkoznak állattenyésztéssel és növénytermesztéssel. Éppen ezért fontos, hogy kik és 

hogyan képviselik a termelők érdekeit a szerbiai képviselőházban.  

 

MTTK: Téli Egyetem robotok társaságában 
2020. január 8. – Vajdaság MA 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Magyar Nemzeti Tanács január 8 és 10 

között három helyszínen, Szabadkán, Magyarkanizsán és Muzslyán szervezi meg Téli 

Egyetemét. Az akkreditált képzéseken összesen 160 pedagógus vesz részt. A képzés szerda 

reggel Szabadkán kezdődött az MTTK épületében. Kiemelt téma a robotok alkalmazása az 

oktatásban, valamint a gyakorló pedagógusok felkészítő képzése az interaktív tábla 

alkalmazására. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzete nem változott a választások után 
2020. január 8. – Kárpátalja 

Mozgalmas évet zárt a kárpátaljai magyarság és vele együtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ). Brenzovics Lászlót, a Szövetség elnökét arra kértük, értékelje a 2019-es, 

választásokkal, sikeres anyaországi támogatási programokkal, magyarellenes kampányokkal 

és az önkormányzati reform beindulásával jellemezhető évünket. 

 

Tíz kárpátaljai festő alkotásaiból nyílt kiállítás Ungváron 
2020. január 8. – karpatalja.ma 

Karácsony a vásznon – tíz kárpátaljai alkotó közel negyven téli hangulatú festményét 

mutatták be Ungváron a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum és Képtárban. A kiállítás három 

hétig látogatható – adta hírül a goloskarpat.info. A festők régiónk legszebb részeit 

elevenítették meg. Emellett a gyermekkor emlékeit, a falusi élet mozzanatait és karácsonyi 

pillanatokat is megörökítettek a képeken. A művek között Anton Szekeres, Ivan Kindrat, 

Arkagyij Muhomedjanov, Miroszlav Holjanics, Ljudmila Kurta-Sztehun és Veronika 

Boronnikov alkotásait láthatják a galéria látogatói. 
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Lendva beadta a pályázatot az EKF 2025 címre 
2020. január 8. – Népújság  

epk0120Lendva 2019. december 30-án benyújtotta pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 

(EKF) 2025 cím elnyerésére. Az Európai Unió határozata alapján ugyanis 2025-ben Szlovénia 

és Németország egy-egy városa viseli a rangos címet. A kultuszminisztériumhoz hat pályázat 

érkezett: Lendva, Ljubljana, Ptuj, Kranj, Piran és Nova Gorica kandidál. Lendva Szlovéniában 

az elsők közt, már 2017 áprilisában bejelentette szándékát, s azóta a község vezetősége ezt a 

célkitűzést követően kommunikált és kereste a régióban a partnereket és támogatókat. Az EU 

legújabb irányelvei szerint ugyanis a címre azok a városok pályáznak a legnagyobb eséllyel, 

amelyek hosszú távon fenntartható kulturális stratégiát mutatnak be. 

 

Magyar tulajdonba került a Lendvai Terme 
2020. január 8. – Népújság  

Megbízható forrásból származó, de nem hivatalos értesülésünk szerint december 18-án 

másfél év után véglegessé vált a Lendvai Terme eladása. Az üzletkötést a magyar állami 

Comitatus Energiaalap és a Sava Turizem Társaság közötti adásvételi szerződés aláírása zárta 

le. Az ígéretek szerint a dolgozókat megtartják, a turizmust fejlesztik. Az üzletkötés 

folyamatát a nyilvánosság már a kezdetektől csak körülményesen tudta követni, a tárgyalások 

zárt ajtók mögött folytak. Az elérhető, nem hivatalos adatokat is csak nehezen lehetett 

ellenőrizni az illetékes szolgálatoknál, tárcáknál. A szóban forgó szlovén–magyar ügyletet 

hírzárlat övezte. 
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