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Nyomtatott és online sajtó 
 

Újrakezdődik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 
kálváriája?  
2020. január 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A marosvásárhelyi táblabíróság alkotmányossági kifogást emelt szerdán a román kormány 

2018/48-as sürgősségi rendelete ellen, amely három másik jogszabály módosításával 

lehetővé tette, hogy Marosvásárhelyen minisztériumi rendelettel alapítsák újra a II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. A táblabírósági végzés kivonata a romániai bíróságok 

portálján jelent meg. A pert, melyben a szerdai végzés született, arról a perről választotta le a 

bíróság, amelyet a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Népi Mozgalom Párt (PMP) és 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC), valamint a marosvásárhelyi Unirea 

Főgimnázium és a főgimnázium szülői bizottsága tavaly áprilisban indított a gimnázium 

törvénytelennek vélt létrehozása miatt. Az iskola létrehozására és igazgatójának kinevezésére 

vonatkozó miniszteri rendeleteket első fokon már tavaly novemberben érvénytelenítette a 

marosvásárhelyi táblabíróság. A miniszteri rendeletek kibocsátását lehetővé tevő sürgősségi 

kormányrendelet törvényességének a vizsgálatát azonban csak az alkotmánybíróság végezheti 

el. Ezért fordult a bíróság a taláros testülethez.  

 

A magyar kultúra napja - Miniszteri biztos: kiemelt figyelmet kapnak a külhoni 
események 
2020. január 15. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Magyar Nemzet, Promenad, Körkép 

A nemzeti összetartozás évének jegyében a magyar kultúra napján, január 22-én kiemelt 

figyelmet kapnak a külhoni események - jelentette ki az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa 

szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában. Petneházy Attila hozzátette: Szatmárnémetiben 

például irodalmi, színházi és képzőművészeti programok is lesznek. Az Ady Endre társaság 

rendezésében egy héten keresztül tíz jelentősebb produkciót mutatnak majd be 

Szatmárnémetiben. A programsorozat első rendezvénye Somogyi Győző Kossuth-díjas 

művész Magyar Királyok Arcképcsarnoka című sorozatának kiállítása lesz. Az érdeklődők 

több mint 20 Kárpát-medencei várról készült festményt is megtekinthetnek a Potyók Tamás 

festőművész Várak és Erődtemplomok című kiállításán - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a 

festő műveit több határon túli magyar közösséghez - Kárpátaljára, Délvidékre, Felvidékre - is 

eljuttatják majd. 

 

Forradalom volt ’89-ben Romániában, de eltérítették 
2020. január 16. – Ádám Rebeka Nóra – Mandiner 

„Azt hittük, kivégezni visznek, mert az udvaron már feküdtek a tetemek” – emlékezik vissza 

1989-es sorsfordulójára Tőkés László, de nem sokkal később már ölelve fogadta egy román 

rendőr: Temesvár hősével beszélgetünk a harminc évvel ezelőtti romániai forradalomról és 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120996-ujrakezd-dik-a-marosvasarhelyi-ii-rakoczi-ferenc-romai-katolikus-gimnazium-kalvariaja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120996-ujrakezd-dik-a-marosvasarhelyi-ii-rakoczi-ferenc-romai-katolikus-gimnazium-kalvariaja
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-magyar-kultura-napja-miniszteri-biztos-kiemelt-figyelmet-kapnak-a-kulhoni-esemenyek
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-magyar-kultura-napja-miniszteri-biztos-kiemelt-figyelmet-kapnak-a-kulhoni-esemenyek
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utóéletéről. Kiemelte, Temesvárra érkezésekor teljesen leépítették a gyülekezeti életet, már 

csak az irodában tartottak istentiszteletet, Ceaușescu képe alatt. Odakerültekor azonban 

megtelt a templom, feléledt a gyülekezet és az ifjúsági élet. Ekkor történt, hogy lelkész 

kollégáival együtt megfogalmazott egy memorandumot, amelyben felléptek a falurombolás 

ördögi terve ellen. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Mandiner 2020. január 16- i számában olvasható.) 

 

Soós a legnépszerűbb, Florea zuhan, de csínján kell bánni a marosvásárhelyi 
felmérés adataival 
2020. január 15. – Krónika, transindex.ro 

Egy decemberben készült, kedden nyilvánosságra hozott marosvásárhelyi közvélemény-

kutatás megerősíti, amit az eddigi felmérések is előre vetítettek: míg Dorin Florea 

polgármester népszerűsége vészesen csökken, Soós Zoltán támogatottsága folyamatosan nő. 

Azonban Mircea Munteanu szociológus szerint a Mureș.ro portál által közzétett eredmények 

megtévesztők lehetnek. 

 

Útfelújítások, kórházi beruházások, hulladékgazdálkodás – évet értékelt a 
Szilágy Megyei Tanács 
2020. január 15. – maszol.ro 

„Összességében jó évet zártunk, az idei év költségvetését illetően viszont nem vagyunk 

derűlátóak” – mondta évértékelő beszámolójában Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei 

Tanács alelnöke. A politikus szavai szerint a 2019-es év a Szilágy Megyei Tanács 

szempontjából egy nagyon mozgalmas év volt. "Rengeteg saját projektet indítottunk, rengeteg 

közbeszerzési procedúrának jutottunk a végére és ezáltal el tudtuk indítani ezeket a 

munkálatokat. Vannak olyan munkálatok, amiket be is tudtunk fejezni” –  idézte az alelnököt 

a Szilágysági Szó..    

 

A kétfordulós polgármester-választás bevezetésére készül a kormány 
2020. január 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma 

Azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel akarja még a nyári helyhatósági választások 

előtt bevezetni a kétfordulós polgármester-választást a bukaresti kormány – közölte szerdán 

a Digi24 hírtelevízió. A hírforrás szerint a kabinet már kidolgozta a választási törvény 

módosításáról szóló tervezetet, amelyet ezekben a napokban láttamoznak az érintett 

szaktárcák, hogy napirendre kerülhessen a következő kormányülésen. Klaus Johannis 

államfő is megerősítette a miniszterelnökkel folytatott szerdai megbeszélése után, hogy a 

kormány rövidesen bevezeti a kétfordulós polgármester-választást, ennek módszerét azonban 

nem pontosította. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-a-legnepszerubb-florea-zuhan-de-csinjan-kell-banni-a-marosvasarhelyi-felmeres-adataival
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-a-legnepszerubb-florea-zuhan-de-csinjan-kell-banni-a-marosvasarhelyi-felmeres-adataival
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120977-utfelujitasok-korhazi-beruhazasok-hulladekgazdalkodas-evet-ertekelt-a-szilagy-megyei-tanacs
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120977-utfelujitasok-korhazi-beruhazasok-hulladekgazdalkodas-evet-ertekelt-a-szilagy-megyei-tanacs
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Az erdők népe egykoron és ma 
2020. január 15. – szekelyhon.ro 

A székelység a magyar nemzet elválaszthatatlan része címmel tartott előadást Bali János, a 

Nemzetstratégai Kutatóintézet igazgatója, valamint bemutatásra került az intézet két 

kiadványa – Homoród-mente viseletben, Testvéred minden magyar II. – az Orbán Balázs 

Akadémia évnyitó rendezvényén kedden, Székelyudvarhelyen. 

 

Magyar kulturális személyiségeket is kitüntetett Klaus Johannis a román kultúra 
napján  
2020. január 15. – maszol.ro 

A román kultúra napjának alkalmából állami kitüntetést adományozott Klaus Johannis az 

erdélyi magyar kultúra két személyiségének is. A szerdán aláírt elnöki dekrétum szerint a 

román kulturális érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki az államfő Szenkovics Enikő 

kolozsvári műfordítót és Szabó Bálint kolozsvári építőmérnököt, műemlék-restaurátort. 

 

Nem javul az oktatás minősége 
2020. január 16. – Krónika 

Bár emelték az idei fejkvóta értékét, továbbra is alulfinanszírozott a tanügyi rendszer, és nem 

várható, hogy jobb legyen az oktatás minősége. Nem populista húzásokra, hanem átgondolt, 

felelősségteljes döntésekre lenne szükség a rendszerben, a bürokrácia csökkentését pedig 

körültekintően kell végrehajtani – szögezte le a Krónikának Ferencz S. Alpár, az RMPSZ 

szakmai alelnöke. 

 

Marosvásárhelyi gazdasági kapu a Kárpát-medence számára 
2020. január 16. – Krónika 

Első ízben szerveznek Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát Marosvásárhelyen, 

amelyre február 6. és 8. között a Vajdaságból, Felvidékről, az anyaországból és Erdélyből 

várnak üzletembereket. A háromnapos rendezvénysorozat szervezői, a St. Georgius Manager 

Club és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. úgy látják, 

Marosvásárhely, Maros megye és a régió is megérett arra, hogy a Kárpát medencei 

vállalkozóknak bemutassa adottságait és gazdasági potenciálját. A konferenciát és az 

üzletember-találkozót a térség, a Székelyföld és Erdély kapujaként képzelik el a Kárpát-

medence más szögleteiből érkező vállalkozók és menedzserek előtt. Ugyanakkor nem titkolt 

szándék az utóbbi évtizedben „elhalványuló” Marosvásárhely újrapozicionálása az ország 

gazdasági térképén. 

 

30 éve szabadon – Kassán 
2020. január 15. – Ma7.sk 

Megnyílt Kassán, a MaJel Rovás Központban a 30 éve szabadon emlékév keretében 

megvalósult tablókiállítás, amely a harminc évvel ezelőtti eseményekre, a rendszerváltásra, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/az-erdok-nepe-egykoron-es-ma
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121000-magyar-kulturalis-szemelyisegeket-is-kituntetett-klaus-johannis-a-roman-kultura-napjan
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/121000-magyar-kulturalis-szemelyisegeket-is-kituntetett-klaus-johannis-a-roman-kultura-napjan
https://ma7.sk/tajaink/30-eve-szabadon-kassan
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illetve Magyarország és Közép-Európa szabadságának, függetlenségének visszanyerésére 

emlékezik. A tárlat főszervezője Magyarország Kassai Főkonzulátusa. A tárlatot Gris Emese 

Diána elsőbeosztott konzul nyitotta meg. Elmondta, a magyar kormány tavaly a 

rendszerváltoztatásra, valamint Magyarország és Közép-Európa szabadságának, 

függetlenségének visszanyerésére emlékező rendezvénysorozatot indított 30 éve szabadon 

címmel. Az emlékév 2021 nyarán, a szovjet csapatok Magyarországról való 1991. június 19-i 

kivonulásának 30 évfordulójával ér majd véget. Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 

a 30 évvel ezelőtti események világpolitikai súlyára, valamint megismertesse az 1989–1990-

es évek eseményeit. 

 

Mennyit ér a komáromi régió Szlovákiának? Min változtatnának az MKÖ 
jelöltjei? 
2020. január 15. – Ma7.sk 

Dübörög a kampány, a magyar szavazókat egyre több politikai tömörülés igyekszik 

megszólítani, és persze ígéretekből sincs hiány. A kérdés csak az, ki tudja hitelesen képviselni 

a déli régióban élő emberek igényeit, ki ismeri a valódi problémákat? Vannak, akik elővették 

a négy évente elhúzható mézes madzagot, és vannak, akik az apró eredményeket igyekeznek 

felnagyítani, hátha megvezethetik az urnákhoz járuló polgárokat. Hiteles képviseletet csak a 

régiót alaposan ismerő, és ott már eddig is eredményeket felmutató személyek kínálhatnak. 

 

A Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány felvidéki műhelymunkája 
2020. január 15. – Ma7.sk 

Közös gondolkodásra hívta az Ung-vidékieket és bodrogközieket a Kárpát-medencei 

Értékmentő Alapítvány. A műhelymunka célja, hogy megoldásokat és modelleket találjanak 

és dolgozzanak ki az értékvesztés folyamatának megállítására és mintát mutassanak a Kárpát-

medencében még meglévő természeti, társadalmi és kulturális értékek megőrzésére. 

 

Ravasz megerősítette, hogy a Most-Híd a Smerrel már nem alakít kormányt 
2020. január 15. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd nem lépne újra koalícióra a Smer-SD párttal. Ezt szerdai sajtótájékoztatóján 

jelentette ki Ravasz Ábel, a párt alelnöke. „Ami a Smer-SD-t és a következő kormányt illeti, 

úgy vélem, nagyon világosan állást foglalatunk, nemet mondtunk rá” – tette hozzá. Bugár 

Béla pártelnök megjegyezte: az újságíró-gyilkosság után azért sem léptek ki a Smerrel közös 

kormányból, mert módosítani kellett a rendőrfőnök-választás módját, hogy szabad kezet 

biztosítsanak az új rendőrfőkapitánynak. Úgy véli, ha a Most-Híd kilépett volna a koalícióból, 

a Smer-SD és az SNS akkor is tovább kormányzott volna, mégpedig az ĽSNS csendes 

támogatásával. Hangsúlyozta, hogy a pártjának sikerült ezt megakadályoznia azáltal, hogy a 

kormány tagja maradt. 
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https://ma7.sk/videok/mennyit-er-a-komaromi-regio-szlovakianak-min-valtoztatnanak-az-mko-jeloltjei
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„Aki fél, ne menjen az erdőbe” 
2020. január 15. – Felvidék Ma 

Kampány van. Még a vízcsapból is ígéretek, választási programok folynak. A szlovákiai 

magyar választó a 2020-as választásokon bő kínálatból válogathat. A kampány rendkívül 

fontos szegmense a képviselőjelöltek médiahasználata. Országos rádiós és televíziós 

szereplések tucatjai érhetők el hetente, ahol feszített tempóban kell elmondani a lehető 

legjobban a legtöbbet. Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője interjúról interjúra siet. Van 

köztük rádiós, nyomtatott, vagy épp online sajtóinterjú, illetve több televíziós felkérés. 

Amikor sikerült elérnünk, s arról kérdeztük, hogyan készül egy-egy ilyen megmérettetésre, 

őszintén örült a megkeresésnek és hosszan beszélt a műfaji sajátosságokról, mert ő is úgy 

érzi, hogy helye van az ilyen „kis színes” híreknek. Mint mondja, a közszerepléseknek súlya 

van. 

 

Kutatás a dél-szlovákiai társadalmi-gazdasági területi különbségekről és a 
magyar kisebbség identitásáról 
2020. január 15. – Felvidék Ma 

Sikeres régió csak azon közösségekben építhető, ahol a szívekben ott a kötődés a közösséget 

körülvevő utcákhoz, terekhez, rétekhez, mezőkhöz, erdőkhöz, folyókhoz. A szlovákiai magyar 

kisebbség körében ezen kötődés jelen van – többek között ez derül ki abból a kutatásból, 

amelyet Lelkes Gábor valósított meg 2019-ben a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának 

köszönhetően. Tavaly decemberben lezárult egy kutatási program, amely felmérés során 

összesen 335 kérdőív adatait összegezték, valamint 30 mélyinterjú született, melyek alapján 

elkészült egy nagyobb terjedelmű tanulmány és egy adatbázis, amelyekből részletes képet 

kaphatunk a dél-szlovákiai társadalmi-gazdasági területi különbségekről és a magyar 

kisebbség identitásáról. 

 

Bárdos: A kormányváltó erők kerekednek felül 
2020. január 15. – Új Szó 

Bárdos Gyulával, az MKÖ listavezetőjével beszélgettünk arról, miért nem sikerült a Híddal 

közös listát állítaniuk, de a pártszövetségnek a magyar kormányhoz fűződő viszonyáról is 

kérdezte az Új Szó portál. Az interjúból megtudják, Bárdos szerint hogyan fulladtak kudarcba 

a Híd és az MKP közötti tárgyalások. Az MKÖ listavezetője arról is beszélt, mennyire 

elégedett a pártszövetség által állított listával. A Csemadok és a politika viszonyáról is 

beszélgettek. 

 

Híd-program: új állampolgársági törvényt és a kisebbségi oktatásról szóló 
átfogó jogszabályt ígérnek 
2020. január 15. – Új Szó, bumm.sk 

A Híd szerdán bemutatta a programját. A kormányba lépésük egyik feltétele az 

állampolgársági törvény rendezése lesz, de törvénybe szeretnék foglalni egyebek mellett a 

kisebbségi oktatás fogalmát is. Ravasz Ábel, a párt alelnöke, romaügyi kormánybiztos 
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https://felvidek.ma/2020/01/aki-fel-ne-menjen-az-erdobe/
https://felvidek.ma/2020/01/kutatas-a-del-szlovakiai-tarsadalmi-gazdasagi-teruleti-kulonbsegekrol-es-a-magyar-kisebbseg-identitasarol/
https://felvidek.ma/2020/01/kutatas-a-del-szlovakiai-tarsadalmi-gazdasagi-teruleti-kulonbsegekrol-es-a-magyar-kisebbseg-identitasarol/
https://ujszo.com/kozelet/bardos-a-kormanyvalto-erok-kerekednek-felul
https://ujszo.com/kozelet/hid-program-uj-allampolgarsagi-torvenyt-es-a-kisebbsegi-oktatasrol-szolo-atfogo-jogszabalyt
https://ujszo.com/kozelet/hid-program-uj-allampolgarsagi-torvenyt-es-a-kisebbsegi-oktatasrol-szolo-atfogo-jogszabalyt
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elmondta, ragaszkodni fognak az állampolgársági törvény megváltoztatásához. Enyhíteni 

szeretnének a kettős állampolgárság tilalmán. Hozzátette, programjuk a ruszin, a magyar és a 

roma, legújabban pedig a siketek és nagyothallók kisebbségével is önálló fejezetben 

foglalkozik. 

 

Önszerveződés a Vajdaságban: önkéntes magyar fiatalok tisztítják a lefestett 
helységnévtáblákat  
2020. január 15. – maszol.ro 

A közelmúltban Székelyföldön elkövetett rongálásokhoz hasonló jelenségek a nagy számban 

magyarok lakta szerbiai Nyugat-Bácskában is felbukkannak. A Székelyudvarhely és 

Csíkszereda környéki esetekkel szinte egy időben több, részben magyarok által lakott 

település tábláján festették le a magyar helységneveket a Vajdaságban. A térség magyar 

központjának számító Topolyán élő fiatalember, Mengyán Albert a rongálásokról értesülve 

autóba ült, és bejárta az érintett falvakat, majd önkénteseket szervezett, és eltávolították a 

festéket a táblákról. Akciójával az önszerveződés fontosságára, a rongálások helytelenségére, 

a békés egymás mellett élésre és a hasonló esetek jelzésének a fontosságára hívta fel a 

figyelmet elsősorban.  

 

VMMI: Cél, a vajdasági magyar intézmények állandó partnerévé válni 
2020. január 15. – Vajdaság MA 

Idén 15 éves lesz a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Nagy ünnepséget nem terveznek, de 

megemlékeznek majd az évfordulóról a Magyar Kultúra Napja kapcsán szervezendő zentai, 

központi ünnepségen január 24-én, illetve az azt megelőző kulturális fórumon. Mindezt 

Gondi Martina igazgató mondja, akit az eddigi eredményekről és a további célokról 

kérdezünk, picit már a jubileum kapcsán. 

 

Egyenlő esélyek az oktatásban 
2020. január 15.  –Magyar Szó  

Dr. Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Karának docense volt a szabadkai Téli Egyetem egyik plenáris előadója. A jelenlevő 

pedagógusoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és inkluzív neveléséről, a 

diákok differenciált fejlesztéséről, a matematikai képességek és a kisgyermekkori 

mozgásfejlődés kapcsolatáról, valamint a Montessori-pedagógia alapelveiről beszélt. Azt is 

bemutatta, hogy milyen eszközök segítségével alakítják ki a gyermekek számfogalmát a 

Montessori-óvodákban. Az előadásában elhangzottakról beszélgettünk vele. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120963-onszervez-des-a-vajdasagban-onkentes-magyar-fiatalok-tisztitjak-a-lefestett-helysegnevtablakat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120963-onszervez-des-a-vajdasagban-onkentes-magyar-fiatalok-tisztitjak-a-lefestett-helysegnevtablakat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24603/VMMI-Cel-a-vajdasagi-magyar-intezmenyek-allando-partnereve-valni.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4196/kozelet_oktatas/213964/Egyenl%C5%91-es%C3%A9lyek-az-oktat%C3%A1sban.htm
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Évnyitó interjú Brenzovics Lászlóval 
2020. január 15. – Kárpátalja 

A tavalyinál nem kevésbé mozgalmas év elé néz idén is a kárpátaljai magyarság és 

érdekvédelmi szervezete, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Brenzovics 

Lászlótól, a Szövetség elnökétől azt kértük, vázolja, mire számít a 2020-as esztendőben, 

amikor várhatóan beindul a földreform, folytatódik a közigazgatási rendszer átalakítása, új 

választójogi törvény szerint tartanak önkormányzati választásokat, talán magas szinten újra 

indul az ukrán–magyar párbeszéd, és folytatódnak a KMKSZ fejlesztési és kulturális 

programjai. 

 

Ukrán–magyar kiegyezés: a szándék is hiányzik? 
2020. január 15. – Kárpátalja 

Amint az ország magához tért az újév és az ortodox karácsony majd kéthetes kábulatából, 

ismét elővette az ukrán–magyar viszony kérdését a sajtó. Ezúttal a Jevropejszka Pravda, az 

ukrán külügy nem hivatalos szócsöve állt elő újabb eszmefuttatással arról, miként lehetne 

rendezni Kijev és Budapest kapcsolatát. 

 

Hat napon át Munkács volt a vörösborok fővárosa 
2020. január 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Kedden ért véget a 25. Munkácsi Vörösborfesztivál, amely az idén is több tízezer turistát 

vonzott a Latorca-parti városba. A borverseny fődíját Olekszandr Kovacs Zweigeltje nyerte el. 

Hat napon át a Győzelem parkban a nagyszerű borok és a kiváló gasztronómia mellett félszáz 

koncertprogram várta az érdeklődőket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. január 15. – Kossuth Rádió 

 

A kitűzött célokat nagyon világosan látták az alapítók, csupán azt hitték 1989-ben, hogy nem 

lesz ennyi akadály - Kelemen Hunor mondja ezt, az RMDSZ harmincadik születésnapjára 

készülve. A szövetség elnöke szerint ma változásra van szükség, az a kérdés, hogy a most 

felnövekvő nemzedékek hogyan fogják megismerni az elmúlt harminc év történetét és úgy 

fogják-e érezni majd, hogy szükség van egy ilyen szervezetre. Az elmúlt harminc évről, a 

jövőről Kelemen Hunort Szilágyi Szabolcs kérdezte.       
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http://karpataljalap.net/2020/01/15/evnyito-interju-brenzovics-laszloval
http://karpataljalap.net/2020/01/15/ukran-magyar-kiegyezes-szandek-hianyzik
https://kiszo.net/2020/01/16/hat-napon-at-munkacs-volt-a-vorosborok-fovarosa/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-15_18-02-00&enddate=2020-01-15_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 16. 
8 

 

Falakba ütközik az ember, ha megkérdőjelezi a hivatalos történelmi narratívát Szlovákiában. 

Főleg, ha az ember nem kívülálló, hanem szakértője a múlt történéseinek és tárgyi 

emlékeinek. Ez történt Falathová Zuzana  - Falath Zsuzsanna pozsonyi muzeológussal, akinek 

a vesszőfutása az után kezdődött, hogy 2018 decemberében a Magyar Hírlapnak adott 

interjújában nem a hivatalos szlovák narratívát mondta fel, hanem több kérdésben a magyar 

álláspontot tartotta igaznak. Az állásából múlt év novemberében elbocsájtott muzeológussal 

Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

Három napos kampánykörúton járt a franciaországi Bretagne-ban Dabis Attila, a Székely 

Nemzeti Tanács külügyi megbízottja. A székelyekhez hasonlóan, a bretonok is küzdenek a 

kultúrájuk és identitásuk megtartásáért, ezért számukra is legalább olyan fontos, hogy május 

7-ig összegyűljön a szükséges egymillió aláírás az SZNT polgári kezdeményezéséhez.  Dabis 

Attilával Ternovácz Fanni beszélgetett. Dabis Attilát a SZNT külügyi megbízottját hallottuk.  

A Nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést interneten is aláírhatják a nemzetiregio. 

eu honlapon, a támogatom fülre kattintva. 

 

A külhoni magyar felsőoktatás fennmaradására csak akkor van esély, ha lesznek fiatalok, akik 

helyben szeretnének tanulni, egyetemi oklevelet szerezni. A karok ezért az igényeket 

figyelembe véve próbálnak újabb versenyképes szakokat nyitni, a politikum pedig ösztöndíjak 

biztosításával próbálja népszerűvé tenni a szülőföldön való tanulást. Az újvidéki Magyar 

Tanszéken és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon is folyamatos az erőfeszítés, 

hogy a fiatalokat helyben tartsák. Elsőként Novák Anikót, a Magyar Tanszék docensét kérdezi 

Németh Ernő. 

 

Felvidéken márciusban lesz 8 éve, hogy leégett a krasznahorkai vár. Szlovákiában ez alatt 4 

kulturális miniszter váltotta egymást a szaktárcák élén,  múzeumi főigazgatók adták 

egymásnak  a kilincset – így nem csoda, hogy a krasznahorkai várfelújítás is egy végtelen 

történethez hasonlít. Tavaly nyáron a szlovák kormány  mintegy 35 millió eurót adott a 

várfelújítás befejező szakaszára. A munkálatok folytatásáról tartottak tegnap kedden 

Krasznahorkaváralján lakossági fórumot, amelyet közösen szervezett a kulturális 

minisztérium, a betléri kastély- és krasznahorkai vármúzeum és a község 

önkormányzata. Palcsó Zsóka összeállítása. 

 

A Fehér- és a Fekete-Körös közében fekvő Tőzmiske azon ritka települések közé tartozik a 

szórványvidéken, ahol a magyarság számbeli kisebbsége ellenére polgármestert tud állítani, 

sőt az önkormányzati képviselőtestületben is többséget tud szerezni. Haász Tibor ötödik 

polgármesteri mandátumát tölti, azaz idén lesz húsz éve, hogy a község élén áll.  Pataky Lehel 
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Zsolt kérdezte arról, hogy milyen évet zártak tavaly, illetve milyen esztendőre számít 2020-

ban, amikor helyhatósági és parlamenti választásokat is tartanak. 

 

A világhírű zeneszerzőnek, Bartók Bélának méltó emléket állító Ökumenikus Közösségi és 

Művelődési Központ létrehozását tervezik szülővárosában, Nagyszentmiklóson. Az épület a 

református egyház által nemrég megvásárolt telken kapna helyet Fazakas Csaba lelkész 

kezdeményezésére,  Kiss-Rigó László, a szeged-csanádi római katolikus egyházmegye 

püspöke valamint Csűri István, a Királyhágó-melléki református egyházkerület püspöke 

fővédnökségével. A tervezésre gyűjtve, az elmúlt hétvégén jótékonysági koncertsorozatot 

tartottak Szegeden, Temesváron, Dettán és Nagyszentmiklóson, Benedekfi István és Zoltán 

szegedi művészek fellépésével. A temesvári koncert után Lehőcz László először a 

kezdeményező lelkészt, Fazakas Csabát kérte mikrofon elé. 

 

 

 


