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Nyomtatott és online sajtó 
 

Fúzióra készül az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt 
2020. január 16. – MTI, hirado.hu, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra készül, hogy a szombaton Csíkszeredában tartandó 

küldöttgyűlésén határozatot fogad el a Magyar Polgári Párttal (MPP) való fúzióról, és kijelöli 

a két párt egyesüléséhez szükséges lépések menetrendjét. Erről Csomortányi István EMNP-

elnök, és Toró T. Tibor, a párt ügyvezető elnöke beszélt a párt csütörtöki kolozsvári 

sajtótájékoztatóján. Csomortányi István kijelentette: a két párt tervezett politikai szövetsége, 

majd fúziója egy új erdélyi magyar egységnek a kiindulópontja lehet. Leszögezte: szükség van 

arra, hogy a 2020-as romániai önkormányzati és parlamenti választásokon az erdélyi magyar 

politikai szervezetek „ugyanabba az irányba húzzák a szekeret”. Ehhez az szükséges, hogy az 

erdélyi magyarság körében legnagyobb támogatottsággal rendelkező Romániai Magyar 

Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) is sikerüljön megegyezni. „Ha nem lesz megállapodás, 

annak mindannyian a kárvallottjai leszünk” – vélekedett az EMNP elnöke. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ meg fogja szavazni a bizalmatlansági indítványt  
2020. január 16. – maszol.ro 

Ha az Orban-kormány felelősséget vállal a parlamentben a kétfordulós polgármester-

választást lehetővé tevő törvényért, az RMDSZ meg fogja szavazni a bizalmatlansági 

indítványt, jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az Agerpresnek, hangsúlyozva 

azonban, hogy a szövetség jelenleg nem érdekelt a kormányzásban. „Várjuk, hogy a 

parlament elé jöjjenek a felelősségvállalási nyilatkozattal, ezt követően kötelező módon lesz 

egy bizalmatlansági indítvány azok részéről, akik nem értenek egyet sem a módosítási 

eljárással, sem annak tartalmával. Mi már az elején kifejtettük, hogy senki nem kérhet tőlünk 

olyat, ami közösségünk érdeke ellen van. Mi tehát nem támogattuk a kétfordulós 

polgármester-választást és megmondtuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ne 

módosuljanak a játékszabályok 2020-ban, néhány hónappal a helyhatósági választások előtt” 

– jelentette ki a politikus.  

 

A Csemadok visszautasítja a Most-Híd javaslatát 
2020. január 16. – Ma7.sk, Új Szó 

A Csemadok szerint a Most-Híd javaslata rövid távú politikai célok elérésének eszköze. A 

Csemadok a Most-Híd decemberi javaslatára reagálva válaszlevelet küldött a pártnak. A 

január 14-i keltezésű levelet Sólymos László miniszterelnök-helyettesnek és Rigó Konrád 

kulturális államtitkárnak címezték. A Csemadok furcsának tartja, hogy bár a Most-Híd levelét 

a párt fejlécével küldték el, azt Sólymos László miniszterelnök-helyettesként, Rigó Konrád 

pedig kulturális államtitkárként írta alá, miközben többször hivatkoznak a pártpolitikától 

mentes intézményrendszer kialakításának fontosságára. Értékelésük szerint a Most-Híd 
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javaslata a választási kampány részeként, rövid távú politikai célok elérésének eszközeként 

született. A Csemadok válaszlevelében nehezményezi, hogy ugyan a Kisebbségi Kulturális 

Alap többletforrásokat biztosít a szlovákiai magyar kultúra finanszírozásához, de a kulturális 

szervezet több ezer helyi és országos rendezvényeit mindez többnyire nem érintette pozitívan. 

 

Grezsa: kultúrtörténeti és banktörténeti jelentőségű Munkácson az OTP 
bankfiók megnyitása 
2020. január 16. – MTI, Híradó, Kárpátalja 

Egyszerre kultúrtörténeti és banktörténeti jelentősége van annak, hogy az OTP Bank 

Munkácson bankfiókot nyitott - mondta Grezsa István miniszteri biztos az MTI-nek 

telefonon. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos hangsúlyozta: a Magyar Házak Kárpátalján program keretében vásárolták 

meg az egykori Osztrák-Magyar Bank épületét, ahol a fiók nyílik. Itt működik majd a 

Munkácsy Mihály Kulturális Központ is a felújítás után, ami várhatóan idén év végéig 

befejeződik. A rekonstrukció első eleme az OTP bankfiók ideköltözése. Kitért arra, a Magyar 

Házak Kárpátalján programban kormányhatározat alapján több ingatlant vásárolt a magyar 

kormány Kárpátalján, volt amelyet egyházak, civil szervezetek tulajdonolnak.  

 

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségeket is érintő, középfokú 
oktatásról szóló törvényt  
2020. január 16. – MTI, hirado.hu  

Az ukrán parlament végső olvasatban elfogadta csütörtökön a középfokú oktatást szabályozó, 

kisebbségeket is érintő törvényjavaslatot. Az előterjesztést a 450 fős törvényhozás 327 

képviselője támogatta, 3-an szavaztak ellene, 54-en tartózkodtak, és 16-an nem szavaztak a 

plenáris teremben a döntéshozatalkor jelen lévő képviselők közül. Az oktatási minisztérium 

által kiadott sajtóközlemény szerint a törvény nyelvi cikkelye a nemzeti kisebbségek 

képviselőivel folytatott konzultációt követően, az Európa Tanács Velencei Bizottsága által 

készített ajánlások figyelembevételével készült. Az elfogadott törvény egyebek mellett 

háromféle modellt tartalmaz az ukrán nyelv középfokú szinten történő oktatására 

vonatkozóan a nemzetiségi iskolákban. Ez egyben a 2017-es oktatási törvény sok vitát 

kiváltott 7., úgynevezett nyelvi cikkelyének részletes kifejtése. 

 

Ukrán miniszterelnök-helyettes: az új középfokú oktatási törvény segít javítani 
az ukrán-magyar kapcsolatokat 
2020. január 16. – MTI, Magyar Hírlap, ATV  

A középfokú oktatásról szóló, csütörtökön az ukrán parlament által elfogadott új törvény segít 

javítani az Ukrajna és Magyarország közti kapcsolatokat - vélekedett Dmitro Kuleba európai 

integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a Twitteren közzétett bejegyzésében. 

Közölte, hogy aznap más ügyben találkozott Íjgyártó István kijevi magyar nagykövettel, és 

megbeszélésükkel egy időben - véletlen egybeeséséként - az ukrán törvényhozás elfogadta a 
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rég várt jogszabályt is a középfokú oktatásról, amelynek - szavai szerint - "segítenie kell 

bennünket a múlt problémáinak megoldásában". "Most mindkét országnak előre kell 

lépéseket tennie" - tette hozzá Kuleba. A miniszterelnök-helyettes azt is hozzátette: örömmel 

vette, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter érdeklődést mutat egy kijevi 

látogatás iránt, mivel mindketten az ukrán-magyar külkereskedelmi kormányközi bizottság 

társelnökei. Közölte, hogy az ukrán fél szeretné, ha már februárban sor kerülne a magyar 

miniszter látogatására. 

 

Átadták a Média a családért díjakat 
2020. január 16. – MTI, Magyar Nemzet, M1  

A Kossuth rádió egyik munkatársa, Benkő Andrea kapta meg az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) Média a családért 2019-es különdíját. A szerkesztő a Családok, 

történetek című, az örökbefogadásról szóló egyik műsoráért vehette át az elismerést 

csütörtökön Budapesten. Beneda Attila, az Emmi családpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a kőbányai Eiffel Műhelyházban tartott rendezvényen hangoztatta: a média 

fontos szerepe, hogy értéket közvetítsen és - mint a díjakra jelöltek alkotásai is mutatják - 

értékeket hozzon létre. Azt mondta, ezek a műsorok a családi élet szépségét, értékeit mutatják 

be, és így segítenek abban, hogy a kívánt, tervezett gyerekek megszülessenek.  A Külhoni 

média a családért díjat B. Vida Júlia, a Ma7 médiacsalád munkatársa kapta a Hanna és 

Kincső az első pillanattól a családunkhoz tartozik című írásáért, amelyben egy olyan 

házaspárt mutat be, amely három gyermeke mellé egy ikerpárt fogadott be családjába. 

 

Bukással kacérkodva vezetné be a kormány a kétfordulós polgármester-
választást 
2020. január 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Mandátumát kockára téve, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással akarja bevezetni a 

román jobbközép kormány a kétfordulós polgármester-választást – jelentette be a csütörtöki 

kormányülés első perceiben Ludovic Orban miniszterelnök. Az ilyen módon előterjesztett 

törvénytervezeteket a parlament nem vitatja meg: hatályba lépésüket csak úgy akadályozhatja 

meg, ha megbuktatja a kormányt. A parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával 

rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) már jelezte: le fogja váltani az Orban-kabinetet a 

kétfordulós polgármester-választást szintén ellenző RMDSZ-szel összefogva, ha a kormány a 

parlamentet megkerülve próbálja módosítani a választási törvényt. Az RMDSZ szerint 20 

százalékkal csökkenhet a magyar polgármesterek száma, ha kétfordulós lesz a választás. 

 

Bizakodik az SZNT, de még nagyon messze a nemzeti régiók védelmét kérő 
egymillió aláírás 
2020. január 16. – MTI, Krónika, hirado.hu, Erdély Ma, Ma7.sk 
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A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés aláírására buzdított a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja csütörtökön az M1 aktuális csatornán. 

Dabis Attila az MTI szerint azt mondta: további támogatók kellenek, mivel eddig mindössze a 

szükséges aláírások 4,5 százaléka gyűlt össze. Emlékeztetett: 2020. május 7-ig kell 

összegyűjteni egymillió aláírást legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az 

Európai Bizottság foglalkozzon a kérdéssel. Az SZNT bízik abban, hogy szervezeti hálóján 

keresztül – a közeledő határidő ellenére – kellően sok embert tudnak megszólítani – jegyezte 

meg. 

 

Erdélyi magyar középiskolás diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus 
Collegium, Pályaorientációs Nyílt Nap Kolozsváron 
2020. január 16. – Krónika 

Január végéig várja az erdélyi magyar középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) középiskolás programja, amely iskola mellett végezhető, ingyenes 

kurzusokat kínál a diákoknak. Az érdeklődők január 25-én a Pályaorientációs Nyílt Napon is 

részt vehetnek Kolozsvárott, ahol ízelítőt kaphatnak az MCC képzéseiről és pezsgő közösségi 

életéről, illetve a már idősebb, felvételi előtt álló tanulók pályaorientációs kérdésekben is 

tájékozódhatnak. Az 1996-ban Tombor András által alapított hagyományos oktatást 

kiegészítő tehetséggondozó intézmény középiskolás programja több mint másfél évtizede 

működik sikeresen Magyarországon. A 2013 óta Erdélyben is elérhető képzéseken több mint 

350 erdélyi magyar tanuló vesz részt. 

 

Megmarad az összes magyar osztály Kolozs megyében a következő tanévben is 
2020. január 16. – transindex.ro, maszol.ro 

A Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség mai vezetőtanácsi ülésén jóváhagyták, hogy minden 

magyar osztály, amely a 2019-2020-as tanévben elindult, a következő iskolai évben is tovább 

működjön. Jó hír, hogy jövőtől a Waldorf Iskolában egy magyar tagozatos kilencedik osztály, 

valamint az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban egy magyar előkészítő osztály is indul majd. 

„Az eddigi pályafutásom alatt ez volt az első olyan év, amikor az igazgatók, tanárok, tanítók 

kérését, az osztályok működésével kapcsolatban, nagyobb viták nélkül elfogadta a 

vezetőtanács. Büszkén elmondhatom, hogy idén egyetlen magyar tagozatos osztályt sem 

szüntettünk meg, sőt két új magyar nyelvű osztállyal bővül a paletta a 2020-2021-es 

tanévben” – mondta el Török Zoltán, főtanfelügyelő-helyettes.  

 

A Magyar Hang szerint magáncélokra használ közpénzből fenntartott 
intézményeket Csíkszereda polgármestere  
2020. január 16. – transindex.ro 

Magáncélokra használ közpénzből épített és fenntartott intézményeket Ráduly Róbert 

Kálmán, Csíkszereda polgármestere, írta pár nappal ezelőtt publikált cikkében a Magyar 

Hang. Az anyagban közzétett egyik hangfelvétel szerint a polgármester családja bérleti 

szerződés nélkül, családi eseményt tartott a csíkszeredai fociakadémia kollégiumának 
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éttermében. Míg a fociakadémia kollégiuma magyar állami támogatásokból, addig az uszoda 

román állami pénzből épült, jegyzi meg az írás. 

 

Lehetséges válaszok a kérdésre: merre tovább romániai magyarság?  
2020. január 16. – transindex.ro 

Szombaton különböző társadalomtudományok képviselői gyűltek össze a kolozsvári Tranzit 

Házban, egy civil kezdeményezés keretében. A 30 elmúlt, mi jöhet? című rendezvényen a 

kutatók az 1989-es rendszerváltás után bekövetkezett társadalmi, kulturális és intézményes 

változásokat boncolgatták: egyrészt elkerülhetetlenül visszautalva a korábbi periódus(ok)ra, 

másrészt a bizonytalan jövő körvonalait keresgélve.  

 

Ötszáz hölgyet szeretne döntéshozói tisztségben látni a választások után az 
RMDSZ Nőszervezete  
2020. január 16. – maszol.ro 

Az RMDSZ Nőszervezete idén is folytatja már kipróbált, bevált programjait, de új 

kezdeményezéseik is lesznek. A programokról, teendőkről, kezdeményezésekről Biró Rozália, 

a Nőszervezet országos elnöke nagyváradi sajtótájékoztatóján beszélt, Székely Hajnal, a 

nagyváradi Nőszervezet elnöke pedig saját új programjaikat is ismertette.  

 

Látnak rációt a miniszter tanévbeosztási javaslatában a magyar szülők és diákok  
2020. január 16. – maszol.ro 

A 2020–2021-es tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelettervezet több újdonságot 

hozna: többek között a különböző felekezetek húsvéti ünnepére való tekintettel két részre 

osztja a tavaszi vakációt, és visszavezeti a január végi-február eleji félévközi vakációt. A 

közvitára bocsátott tervezet szerint ugyanakkor az elmúlt évek legrövidebb tanéve jöhet. A 

Magyar Szülők Szövetsége és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) 

egyaránt lát rációt a tanügyminiszter javaslatában.   

 

Korodi Attila: új perspektívákat, új megoldásokat tudok hozni Csíkszeredának 
2020. január 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Rendhagyó helyszínen tartott sajtótájékoztató keretében mutatta be Korodi Attila, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezetének közelgő 

tisztújítására vonatkozó terveit. A politikus Csíkszereda egyik ipari területének elhanyagolt 

részén fogadta a sajtó képviselőit és bejelentette: a csíkszeredai RMDSZ-szervezet elnökeként 

kívánja a jövőben segíteni a város fejlődését. Korodi Attila újságírói kérdésre elmondta: nem 

véletlenül választotta a sajtótájékoztató helyszínéül azt a területet, amely a város gazdasági 

ipari zónája, ám nem kap kellő figyelmet a városvezetéstől. Az esetleges csíkszeredai 

polgármesteri jelöltségével kapcsolatosan a politikus úgy fogalmazott: „Kiderül, hogy mi 

történik a jövőben. Azt gondolom, ez egy olyan kérdés, amire a válaszokat megfelelő 

bölcsességgel a jövőben kell meghozni. Most az a legfontosabb, hogy a város RMDSZ 

szervezete megerősödjön, és új lendülettel tudjon dolgozni”.  
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http://multikult.transindex.ro/?cikk=28221
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121025-otszaz-holgyet-szeretne-donteshozoi-tisztsegben-latni-a-valasztasok-utan-az-rmdsz-n-szervezete
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121025-otszaz-holgyet-szeretne-donteshozoi-tisztsegben-latni-a-valasztasok-utan-az-rmdsz-n-szervezete
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120974-latnak-raciot-a-miniszter-tanevbeosztasi-javaslataban-a-magyar-szul-k-es-diakok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121028-korodi-attila-uj-perspektivakat-uj-megoldasokat-tudok-hozni-csikszeredanak
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Egyhetes programsorozat a magyar és a román kultúra napja alkalmából 
2020. január 16. – szekelyhon.ro 

Felolvasómaratonnal, kiállításokkal, könyvbemutatóval, folyóirat-ismertetővel és színházi 

előadással ünneplik Marosvásárhelyen a román, illetve a magyar kultúra napját. Az egyhetes 

rendezvénysorozat január 15-én kezdődött, és 22-éig tart.  

 

Elvi álláspont miatt fogja az RMDSZ megbuktatni a PNL-kormányt 
2020. január 16. – transindex.ro 

“Az RMDSZ álláspontja elvi, a román politikai elit és a média is tudja, hogy a kétfordulós 

polgármester-választást nem támogatjuk, több okunk is van rá: csökkenhet a magyar 

közösség képviselete, másrészt van alkotmánybírósági döntés is, és egy ajánlás a Velencei 

Bizottság részéről, mindkettő azt mondja, hogy nem illik a választások előtt egy évvel 

változtatni a törvényeken, most pedig négy és fél hónap van még. Ha lesz bizalmatlansági 

indítvány, amit a PSD nyújt be, akkor azt az RMDSZ támogatni fogja. Mi ettől az 

álláspontunktól nem tértünk el" - mondta el Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának 

vezetője annak kapcsán, hogy a kormány bejelentette, felelősségvállalással fognak változtatni 

a választási törvényen úgy, hogy ismét két fordulósak legyenek az önkormányzati választások.  

 

Bukaresti fiókokban fektetik a székelyföldi címereket 
2020. január 16. – szekelyhon.ro 

Hivatalos bejegyzésének ötéves évfordulóját ünnepli az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi 

Egyesület. Miközben öt év alatt elérte, hogy munkáját értékeli a nemzetközi szakmai 

közösség, Románia még mindig elfekteti a székelyföldi címer és zászlóterveket.  

 

Nem vitatkozunk eleget – Horváth István szociológus a Florea-ügyről  
2020. január 16. – szekelyhon.ro 

A közvéleményt ezekben a napokban leginkább foglalkoztató hírek egyike, hogy korlátozná a 

szegények és iskolázatlanok gyermekvállalását a marosvásárhelyi polgármester. Dorin Florea 

ellen hivatalból eljárást indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), mert 

kijelentései izgatásnak minősülnek az intézmény elnöke szerint. Érdekes egybeesés, hogy 

szintén a napokban napvilágot látott egy felmérés, amely szerint Florea csak a harmadik 

helyen áll a marosvásárhelyi polgármesteri székért folyó versenyben. Ugyanakkor az 

internetes kommentekből látszik, hogy a gyűlöletkeltő diskurzusára van fogadókészség mind 

román, mind magyar körökben. Az okokról Horváth István szociológussal, a kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató intézet igazgatójával beszélgettünk.  

 

Jelöltállításról dönt az RMDSZ 
2020. január 17. – Krónika 

Szombaton fogadja el az RMDSZ miniparlamentje, a Szövetségi Képviselők Tanácsa az idei 

önkormányzati választások jelöltállítási szabályzatát. Bár Kelemen Hunor elnök ígérete 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egyhetes-programsorozat-a-magyar-es-a-roman-kultura-napja-alkalmabol
http://itthon.transindex.ro/?hir=58193&elvi_allaspont_miatt_fogja_az_rmdsz_megbuktatni_a_pnlkormanyt
https://szekelyhon.ro/aktualis/bukaresti-fiokokban-fektetik-a-szekelyfoldi-cimereket
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/121036-nem-vitatkozunk-eleget-horvath-istvan-szociologus-a-florea-ugyr-l
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szerint nem változtatnak az eddigi procedúrán, Marosvásárhely mégis kivételt képezhet: 

Székelyföld legnagyobb városában a megyei szervezet már hónapokkal ezelőtt döntött a 

jelöltek személyéről. 

 

Székelyudvarhelyi címereltávolítás névtelen feljelentések miatt 
2020. január 17. – Krónika 

Névtelen feljelentések miatt ideiglenesen elszállíttatta a Márton Áron térre kihelyezett 

címerdomborműveket Székelyudvarhely polgármesteri hivatala. A Patkót egykor ékesítő öt 

címer reprodukcióját tavaly ősszel állították ki a téren, azonban az alkotások a karácsonyi 

ünnepek után eltűntek. Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője elmondta, ennek 

oka, hogy a címerkiállítás miatt több hatósághoz is névtelen feljelentések érkeztek. 

Hozzátette, a hivatalnak újraengedélyeztetési eljárást kellett kezdeményeznie, mivel az 

építkezési felügyelőség, a kormány, a Hargita megyei prefektusi hivatal és a műemlékvédelmi 

hatóság is átiratot küldött nekik a kiállítás engedélyeztetése kapcsán. 

 

Tamási Zsolt: nincs közvetlen veszélyben a vásárhelyi katolikus tanintézet 
2020. január 17. – Krónika 

Alkotmányossági kifogást emelt szerdán a marosvásárhelyi táblabíróság a kormány 2018-ból 

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

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

Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. Ez azonban nem jelent közvetlenül veszélyt az 

iskolára nézve – tudta meg a Krónika Tamási Zsolttól, a gimnázium igazgatójától. Az 

alkotmányossági kifogás kifejezés egész pontosan azt jelenti, hogy a táblabíróság úgy véli, a 

sürgősségi rendelet valamelyik határozata alkotmányellenes lehet. Ezt előbb tisztáznia kell a 

taláros testületnek, addig pedig nem tárgyalják az ügyet: megvárják, hogy az 

alkotmánybíróság állást foglaljon. 

 

A Csemadok királyhelmeci alapszervezetének 2020-as terveiről 
2020. január 16. – Ma7.sk 

Amióta Takács István pedagógus áll a királyhelmeci Csemadok Hajdók Géza 

Alapszervezetének élén, az a gyakorlat, hogy a szervezet tagjai minden hónapban legalább 

egyszer találkoznak egymással. Ez a jó szokásuk, amely egyre közelebb hozza egymáshoz az 

embereket, lehetőséget nyújt arra is, hogy legyenek közös élményeik, tudjanak egymás 

dolgairól. A munka és ez a lassan hagyománnyá váló találkozás 2020-ban is folytatódik - 

nyilatkozta az elnök úr, akit arról is kérdeztek, hogyan és mivel kívánják tagságuk 

érdeklődését fenntartani, milyen rendezvényeket szeretnének idén szervezni. 

 

Falath Zsuzsi és jogi képviselője a Kormányhivatalban jártak meghallgatáson 
2020. január 16. – Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/tajaink/a-csemadok-kiralyhelmeci-alapszervezetenek-2020-terveirol
https://felvidek.ma/2020/01/falath-zsuzsi-es-jogi-kepviseloje-a-kormanyhivatalban-jartak-meghallgatason/
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Falath Zsuzsi és ügyvédje, Nagy Dávid panaszt nyújtottak be a Szlovák Köztársaság 

Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Kormánybiztosa Hivatalához a kisebbségi 

kormánybiztos, Bukovszky László ellen. A panaszra reagálva január 16-án a Kormányhivatal 

panaszokkal foglalkozó osztályán, Pozsonyban a muzeológus és jogi képviselője 

meghallgatáson vettek részt, amit követően tájékoztatást adtak a történekről. Nagy Dávid, 

Falath Zsuzsi jogi képviselője elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy megvédjék az ügyfele 

becsületét, akit, mint az közismert, tavaly elbocsátottak az állásából, vélhetően a 

véleménynyilvánítása miatt, ami ellen megtették a kellő jogi lépéseket. Az egyik jogi lépés az, 

hogy panaszt tettek a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalánál, mivel Bukovszky László 

kisebbségügyi kormánybiztos véleményt nyilvánított ebben a témában. 

 

Pásztor Bálint: Tárgyalunk a kisebbségi parlamenti küszöb esetleges 
csökkentéséről is 
2020. január 16. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Amennyiben a szerb képviselőház csökkentené a parlamenti küszöböt az országos pártok 

számára, akkor az akár azt is eredményezhetné, hogy a kisebbségi küszöb még nőhet is a 

választások részvételi aránya és a bejutó pártok számának függvényében. Ezért a Vajdasági 

Magyar Szövetség tárgyalásokat kezdeményezett, hogy csökkentsék a kisebbségi parlamenti 

küszöböt is. Erről, valamint a párt választási programjának legfőbb irányelveiről dr. Pásztor 

Bálint parlamenti képviselőt kérdezte munkatársunk a magyarkanizsai Panda Rádió 

stúdiójában. 

 

Mezőgazdasági termelők számára tartottak szakmai előadást Hajdújáráson 
2020. január 16. – Pannon RTV 

Az előadás központi témája a peszticidek biztonságos alkalmazása és a szórófejek megfelelő 

kiválasztása volt. Mindez pedig a permetezés hatékonyságának és gazdaságosságának 

érdekében. Mezőgazdasági előadás-sorozat vette kezdetét a Szabadka melletti települések 

mezőgazdasági termelői számára. A cél az, hogy a termelők értesüljenek az ágazat 

újdonságairól. Az előadás-sorozat az illetékes tartományi titkárság szervezésében valósult 

meg. A tervek szerint a jövő héten, január 20-án Kelebián a herbicid-használattal, január 27-

én pedig Hajdújáráson a szőlőtermesztéssel kapcsolatban tartanak előadást a termelőknek. 

 

„Annyit érünk, amennyit fel tudunk magunkból mutatni” 
2020. január 16. –Kárpátalja 

A kárpátaljai magyar szórványközösségek helyzetéről Sari József, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke 

lapunknak adott interjújában a közelgő választások fontosságára hívja fel a figyelmet. „Azt 

gondolom, hogy annyit érünk, amennyit fel tudunk magunkból mutatni, választásokra 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24605/Pasztor-Balint-Targyalunk-a-kisebbsegi-parlamenti-kuszob-esetleges-csokkenteserol-is.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24605/Pasztor-Balint-Targyalunk-a-kisebbsegi-parlamenti-kuszob-esetleges-csokkenteserol-is.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/mezogazdasagi-termelok-szamara-tartottak-szakmai-eloadast-hajdujarason
http://karpataljalap.net/2020/01/16/annyit-erunk-amennyit-fel-tudunk-magunkbol-mutatni
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készülve nagyon fontos, hogy jó eredményeket érjünk el” – hangsúlyozta az elnök. De 

megtudhatják azt is, hogy milyen a kárpátaljai szórványmagyarok jelenlegi helyzete, milyen 

küzdelmeik és kitűzendő céljaik vannak, hisz a szórvány fáklyái még lobognak, s lángjukat 

őrizni kell. 

 

Еlkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. évi felvételi 
szabályzata 
2020. január 16. – karpatalja.ma 

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. évi felvételi szabályzata, 

amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2019. december 20-án véglegesített. A 

2020. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszlávot, a 

főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük. 

 

Kuleba: az új középfokú oktatási törvény segít javítani az ukrán-magyar 
kapcsolatokat 
2020. január 16. – karpatalja.ma 

A középfokú oktatásról szóló, csütörtökön az ukrán parlament által elfogadott új törvény segít 

javítani az Ukrajna és Magyarország közti kapcsolatokat – vélekedett Dmitro Kuleba európai 

integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a Twitteren közzétett bejegyzésében. 

 

Már állnak az új kopácsi óvoda falai 
2020. január 16. – Képes Újság  

Szeptember végén kezdődött meg az új kopácsi óvoda építése, ami a kedvező időjárási 

körülményeknek köszönhetően a tervek szerint halad. A leendő ovi falai már állnak, és 

hamarosan tető alá is kerülnek. A kopácsiak csodálatos ajándékot kaptak 2018 karácsonyára, 

ekkor döntött ugyanis úgy a horvát kormány, hogy támogatja az új óvoda megépítését. A 

teljesen új épület a focipálya közelében épül, 90%-ban horvát állami forrásokból. Ezzel a 

kopácsiak nagy álma valósul meg, mivel a jelenlegi felett már rég eljárt az idő. 

 

Pedagógus-továbbképzés a kopácsi ifjúsági központban 
2020. jnauár 16. – Képes Újság  

Mozgás- és beszédfejlesztés címmel tartott továbbképzést a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma a horvátországi magyar oktatásban-nevelésben dolgozó oktatók, 

pedagógusok számára, a programra a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban került sor. 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” 

program keretében több projektre is pályázott. Ezek egyike a pedagógus-továbbképzés, mely 

a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkeszult-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2020-evi-felveteli-szabalyzata/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkeszult-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2020-evi-felveteli-szabalyzata/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-az-uj-kozepfoku-oktatasi-torveny-segit-javitani-az-ukran-magyar-kapcsolatokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-az-uj-kozepfoku-oktatasi-torveny-segit-javitani-az-ukran-magyar-kapcsolatokat/
https://kepesujsag.com/mar-allnak-az-uj-kopacsi-ovoda-falai/
https://kepesujsag.com/pedagogus-tovabbkepzes-a-kopacsi-ifjusagi-kozpontban/
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Jól halad a várdaróci kultúrotthon energetikai felújítása 
2020. január 16. – Képes Újság  

Tavaly ősszel kezdődtek meg a várdaróci kultúrotthon energetikai felújítását eredményező 

munkálatok, a nyílászárók cseréje után jelenleg a külső szigetelést végzik, a tervek szerint 

tavasz végére készülnek el. Tavaly májusban Predrag Štromar, a horvát kormány építésügyi 

és tervezési minisztere, miniszterelnök-helyettes személyesen kézbesítette a várdaróci 

kultúrotthon felújítására jóváhagyott összeget tartalmazó támogatási szerződést.  

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 16. – Kossuth Rádió 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra készül, hogy a szombaton Csíkszeredában tartandó 

küldöttgyűlésén határozatot fogad el a Magyar Polgári Párttal (MPP) való fúzióról, és kijelöli 

a két párt egyesüléséhez szükséges lépések menetrendjét. Erről beszélek Erdélyi Magyar 

Néppárt  mai sajtótájékoztatóján.  A néppártosok szerint a Magyar Polgári Párttal való 

fúziójuk lehet a kiindulópontja az új magyar egységnek. A részletekről Csomortányi István a 

néppárt elnöke és Toró T. Tibor alelnök beszélt. 

 

Harmincadik évfordulóját ünnepli a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, közben zajlik a 

tisztújítás. Korodi Attila parlamenti képviselő  a csíkszeredai szervezet elnöki székét pályázza 

meg. Erről kérdezi munkatársunk Oláh-Gál Elvira , valamint  az erdélyi magyar politikában 

az aktuálpolitikáról is, u.m. a kétfordulós önkormányzati választás bevezetéséről, amire 

készül a román kormány.  

  

Szerbiában a tavasszal köztársasági, tartományi és önkormányzati választásokat tartanak. A 

Vajdasági Magyar Szövetség önállóan vesz részt. A párt prioritásairól, illetve a bejelentett 

ellenzéki bojkott és a választási küszöb tervezett csökkentésének hatásairól Pásztor Bálint 

parlamenti képviselőt Németh Ernő kérdezte. 

 

Panaszt nyújtott be Falath Zsuzsanna a  szlovák kormányhivatalhoz Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos ellen, mert úgy nyilvánított véleményt a muzeológus elbocsátásával 
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https://kepesujsag.com/jol-halad-a-vardaroci-kulturotthon-energetikai-felujitasa/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-16_18-02-00&enddate=2020-01-16_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. január 17. 
11 

kapcsolatban, hogy Falath Zsuzsannát meg sem hallgatta. Mint ismeretes a Pozsonyi Városi 

Múzeum alkalmazottját, tavaly év végén mondva csinált okok miatt bocsátották el állásából.  

 

Új szakok indítását tervezi a Sapientia Egyetem. Ugyanakkor új egyetemi kampusz is épül 

Sepsiszentgyörgyön. Az erdélyi, székelyföldi társadalom sajtosságait és szükségleteit szem 

előtt tartva a Sapientia tudatosan hosszútávra tervez, ennek rendeli alá a különböző képzési 

szintek fejlesztését. Ezért, az egyetem számára most az alapképzési kínálat bővítése, az új 

szakok beindítása jelent prioritást – mondja Dávid László professzor, a Sapientia Egyetem 

rektora.  

 

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

szórványvidéke,  ahol a magyarság, számbeli kisebbsége ellenére, polgármestert tud állítani. 

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

polgármesteri mandátumát tölti ki, azaz idén lesz húsz éve, hogy a község élén áll. Az elöljáró 

arról mesélt, hogy milyen évet zártak tavaly, illetve milyen esztendőre számít 2020-ban, 

amikor helyhatósági és parlamenti választásokat is tartanak. 

 

Szerdán tartotta közgyűlését a Temesvári Magyar Napokat is szervező Várbástya Egyesület. A 

szervezet tagjai megvitatták a 2019-es év eredményeit, és  2020-ra vonatkozó terveit. Az ülést 

követően az egyesület elnöke értékelte 2019-et és beszélt az idei év terveiről is. 

 

 

 

 


