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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzeti összetartozás és erős magyar közösségek 
2020. január 27. – Pannon RTV 

2020 a nemzeti összetartozás éve a magyar Országgyűlés döntése alapján, míg a 

Nemzetpolitikai Államtitkárságnál az erős magyar közösségek éve az idei. A 

programsorozatok párhuzamosan zajlanak majd, és kiegészítik egymást – mondta Potápi 

Árpád János a Pannon Televíziónak. A magyar nemzetpolitikai államtitkár hozzátette, az 

elmúlt száz év bebizonyította, hogy a magyarság megmaradt és megerősödött minden 

nehézség ellenére, és számos sikert tud felmutatni. Az év során ezeket a sikereket, sikeres 

közösségeket szeretnének bemutatni, olyanokat, amelyek a 21. század fiataljai számára is 

példaként szolgálhatnak. A programév fontos tudnivalóit február elején hirdetik meg, 

ugyanakkor az eddigi programok is folytatódnak.Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, Magyarország: „A táborainkat, főleg a nagycsaládosok számára tovább 

szervezzük, A Honvédelmi Sportszövetséggel közös rendezvényeink lesznek, illetve egy tábort 

is fogunk szervezni, ezek mind Kárpát-medencei szintűek lesznek. És szeretnénk tovább 

folytatni azokat a programokat, amiket az elmúlt években kezdtünk el. Például a Petőfi 

Sándor programot, a Kőrösi Csoma Sándor programot, illetve a gazdasági pályázatokhoz 

alkalmazkodva amellett pedig egy mentorképzést valósítunk meg, ugye ennek egy éve eltelt 

már a Vajdaságban, ott ezt közösen végrehajtottuk, így elindítjuk Erdélyben is, Kárpátalján és 

Felvidéken szintén.” 

 

Szlovák parlamenti választás - MKÖ: egyenjogúsítani kell a déli régiókat 
2020. január 27. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió 

A felvidéki magyar közösségnek sikeres választásra van szüksége, hogy ismét legyen 

képviselete a törvényhozásban, továbbá sikerüljön Dél-Szlovákiát felzárkóztatnia, és olyan 

eredményeket elérnie, amelyek szavatolni tudják "megmaradásunkat és fejlődésünket" - 

mondta a Magyar Nemzet című napilapnak a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) 

listavezetője. A lap internetes oldalán hétfő délután megjelent interjúban Bárdos Gyula 

korábbi parlamenti képviselő, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökségi tagja, a 

Csemadok elnöke kiemelte: szavatolni kell a kisebbségek kollektív jogait. Február 29-én 

parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában. A mintegy félmilliós felvidéki magyarság 

már tíz éve hiteles parlamenti képviselet nélkül van. Ezen akar változtatni a MKÖ, amely az 

MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás együttműködésével jött létre - írta internetes oldalán 

a napilap. Bárdos Gyula hangsúlyozta: a felvidéki magyarság bő egy évtizede megosztott. Az 

MKÖ-nek ezt az árkot sikerült legalább részben betemetnie, és egy platformra hozni a magyar 

embereket - tette hozzá. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nemzeti-osszetartozas-es-eros-magyar-kozossegek
https://webradio.hu/hirek/belfold/szlovak-parlamenti-valasztas-mko-egyenjogusitani-kell-a-deli-regiokat
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Soós Anna marad a Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának 
vezetője 
2020. január 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ismét Soós Anna matematikust választotta vezetőjévé a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozata – tudatta a tanintézet hétfőn az MTI-hez eljuttatott 

közleményben. A tagozatvezetői tisztségre kiírt választáson a tisztséget jelenleg is betöltő 

Soós Anna Markó Bálint biológussal és Molnár-Kovács Zsolt történésszel versenyzett. A 379 

főállású tanár és diákképviselő közül 284-en adták le szavazatukat, közülük 194-en Soós 

Annát támogatták, aki immár harmadszor nyerte el a magyar tagozat bizalmát. A tagozat 

arról is döntött, hogy Soós Anna mellett Markó Bálintot jelöli az egyetem vezetőségébe. Soós 

Anna az MTI-nek elmondta: az egyetemen a kilenc rektorhelyettesi tisztség közül kettő illeti 

meg a magyar tagozatot. A két rektorhelyettes adminisztratív feladatokat kap, és egyikük a 

magyar tagozatért is felel. 

 

Rákóczi Szövetség: a magyar iskolaválasztás előnyökkel jár 
2020. január 27. – MTI, Origo, Délmagyar, Ma7, karpatalja.ma 

A magyar iskolaválasztás előnyeire hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. A szervezet az 

MTI-hez eljuttatott közleményén keresztül is arra kéri a külhoni magyar családokat, 

válasszanak iskolaköteles gyermeküknek magyar iskolát. A szövetség emlékeztetett: a külhoni 

régiókban a következő hetekben, hónapokban a szülőknek arról kell dönteniük, hogy 

iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják. Kiemelték: a magyar 

iskolaválasztás biztosítja a magyar közösségek megmaradását, a magyar nyelv és kultúra 

továbbadásával, valamint többlettudást és nagyobb kapcsolatrendszert biztosít a gyermeknek 

a két nyelv, két kultúra oktatásán keresztül. Kitértek arra is, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar 

Iskolaválasztási Programja mögött széleskörű társadalmi összefogás jött létre annak 

érdekében, hogy ráirányítsa a figyelmet a külhoni magyar közösségek fennmaradását 

alapjaiban meghatározó döntésre. 

 

Követhetetlen: a bukaresti kormány visszatérne a megyei tanácselnökök 
közvetett megválasztásához 
2020. január 27. – Krónika 

A megyei tanácselnököknek a képviselő-testület tagjai által történő megválasztásáról 

dolgozott ki sürgősségi rendeletet a bukaresti liberális kormány. A közigazgatási és fejlesztési 

minisztérium által közvitára bocsátott, hétfőn a Hotnews hírportál által ismertetett 

rendelettervezet értelmében az idei helyhatósági választásokat követően a megyei 

közgyűlések vezetőit – akárcsak 2016-ban – közvetett módszerrel, a megyei tanácsosok 

választják meg. Az előterjesztés indoklása szerint a megyei tanácselnökök közvetlen, vagyis a 

polgármesterekéhez hasonló módon történő megválasztása súlyosan hátrányosan érinti a 

településvezetők alkotmányos és törvényes jogállását. A rendelettervezet értelmezése alapján 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-anna-matematikust-valasztotta-vezetojeve-a-babes-bolyai-tudomanyegyetem-magyar-tagozata
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soos-anna-matematikust-valasztotta-vezetojeve-a-babes-bolyai-tudomanyegyetem-magyar-tagozata
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200128-rakoczi-szovetseg-a-magyar-iskolavalasztas-elonyokkel-jar-12-erve.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovethetetlen-a-roman-kormany-visszaterne-a-megyei-tanacselnokok-kozvetett-megvalasztasahoz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovethetetlen-a-roman-kormany-visszaterne-a-megyei-tanacselnokok-kozvetett-megvalasztasahoz
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ugyanis a közvetlenül a választópolgárok által tisztséget nyert tanácselnökök „polgármesterek 

fölötti” tisztségviselőkké válnak. 

 

Illyés Gergely politológus az előrehozott választásokról: csúnya játékot űz a 
kormány  
2020. január 27. – maszol.ro 

Annak ellenére, hogy a kormány a jelek szerint mindent megtesz azért, hogy kiprovokálja 

saját bukását és az előrehozott parlamenti választásokat, Illyés Gergely politológus kevés 

esélyt lát a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kilátásba helyezett bizalmatlansági indítvány 

megszavazására, illetve a választások idő előtti megtartására. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

mukatársa szerint mifelénk a pártdirektívákat olykor felülírják egyes politikusok személyes 

érdekei.  

 

Láttatnák az etnikai arányokat 
2020. január 28. – Krónika 

Olyan törvénytervezetet dolgozott ki az RMDSZ, mely szerint a vegyes tannyelvű iskolák 

vezetőségi összetételének kötelező módon tükröznie kell az adott település etnikai arányát, a 

diákok anyanyelvének a belső feliratokon is meg kell jelennie, ugyanakkor szabályoznák a 

szórványban működő kisebbségi osztályok hovatartozását is.   

 

Váradi Zsolt marad a Femaro elnöke 
2020. január 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Rimaszombatban tartotta tisztújító közgyűlését vasárnap a Felvidéki Magyar Romák 

(FeMaRo) polgári társulása, amelynek elnökévé ismét Váradi Zsoltot választották, alelnöke 

pedig Hudár Zoltán lett. A mintegy 120 küldött részvételével zajló kongresszuson részt vett 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke és Cziprusz Zoltán, a párt városi és 

megyei képviselője. Váradi Zsolt újraválasztott elnök felidézte, hogy a FeMaRo az MKP roma 

tagozataként működik 2016-tól és ez idő alatt szép eredményeket értek el, folyamatosan 

bővül a taglétszámuk, valamint a szervezet számos sikeresen lebonyolított rendezvényt 

tudhat maga mögött. 

 

SaS – MKÖ-találkozó: magyarok nélkül nehezen képzelhető el a kormányváltás 
2020. január 27. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Magyar párt nélkül nem lesz jobboldali kormánya Szlovákiának, Bugár Béla pedig csalódást 

okozott a választóinak, ezért pártja nem jut be a parlamentbe - jelentette ki Richard Sulík, az 

SaS elnöke a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) képviselőivel folytatott csaknem egyórás 

munkaértekezletet követő sajtótájékoztatón. Sulík elmondta, a választások után egy 

jobboldali kormány alakításában érdekeltek, amelyben szükség lesz a magyarok képviseletére 

is. Kiemelte, hogy Bugér Béláék négyéves tevékenysége sokak - elsősorban választóik - 

számára csalódást keltett, ezért nehezen elképzelhető, hogy bekerülnek a parlamentbe. Sulík 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121437-illyes-gergely-politologus-az-el-rehozott-valasztasokrol-csunya-jatekot-z-a-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121437-illyes-gergely-politologus-az-el-rehozott-valasztasokrol-csunya-jatekot-z-a-kormany
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121437-illyes-gergely-politologus-az-el-rehozott-valasztasokrol-csunya-jatekot-z-a-kormany
https://ma7.sk/aktualis/varadi-zsolt-marad-a-femaro-elnoke
https://ma7.sk/aktualis/sas-mko-talalkozo-magyarok-nelkul-nehezen-kepzelheto-el-a-kormanyvaltas-videoval
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a koalíciókötést és a választások utáni együttműködést sem tudja elképzelni a Most-Híddal, 

mert Bugárék nem zárták ki határozottan a Smerrel való kormányzás lehetőségét. 

 

A mai vállalkozók a hétköznapok hősei: mindenhez kell érteniük 
2020. január 27. – Felvidék Ma 

A Bódva-völgyében, Szepsiben született. Vallásos családban nőtt fel, öröksége a magyarsága 

és a szülőföld szeretete. A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) listáján való indulásában a 

tenni akarás, a közösségért való szerepvállalás motiválta. Iván Tamás, a Via Nova alelnöke, a 

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító-elnöke, valamint a Baross Alapítvány 

igazgatója vallja: a vállalkozók a hétköznapok hősei. Értük dolgozik, a vállalkozói szektor 

megerősítéséért és fejlesztéséért.  Keresztényként élni, magyarként gondolkodni és 

lokálpatriótaként cselekedni – ez a gondolat vezérli mindennapjait. Vallásosnak tartja magát, 

családja anyai ágon római katolikus, apai részről görögkatolikus. „Mindkét ág vallásos, így 

neveltek a bátyámmal együtt. A hit fontos az életemben. A hit és a haza” – összegzi. 

 

Miért menjünk el minél többen szavazni február 29-én? Válaszol: Simon Attila 
2020. január 27. – Új Szó 

Miért menjünk el minél többen szavazni február 29-én? Fontosnak tartja-e, hogy magyar 

képviselet legyen a parlamentben? Hogy miért szavazzunk? Azt hiszem, erre csak elcsépelt 

panelekből álló válaszokat lehet adni. De talán azért, hogy befolyásolni tudjuk a jövőnket, sőt 

a gyerekeink, unokáink életét. Azért hogy beleszólhassunk, mire költi az állam a pénzünket, 

milyen lehetőségeket teremt gyerekeink iskoláztatására, milyen egészségügyi ellátást biztosít 

számunkra, stb. Persze a szavazás nem kötelező, ám én úgy gondolom, hogy az, aki nem 

szereti, ha birkaként terelgetik, és aki felelősséggel viseltetik a saját és közössége sorsa iránt, 

az elmegy szavazni – bármelyik pártra is adja szavazatát. 

 

Magyarul – cirill betűkkel 
2020. január 27. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szabadkai Közkórház pénteken kiadott értesítésében az intézmény magyar és horvát nyelvű 

megnevezését cirill írásmóddal tüntették fel a fejlécen. A Vajdasági Magyar Szövetség 

Szabadka Városi Elnöksége közleményben reagált az esetre. A kórház közleményben kért 

bocsánatot, hangsúlyozván, hogy „technikai hibáról” van szó. „A Tartomány által alapított 

Szabadkai Közkórház 2020. január 24-én kiadott értesítése alapjaiban sérti A hivatalos nyelv- 

és íráshasználatról szóló törvény rendelkezéseit” – áll a VMSZ Szabadka Városi Elnöksége 

hétfőn kiadott közleményében. 

 

Nem a pénz az igazi érték, hanem az átadott tudás! 
2020. január 27. – Vajdaság MA 

Nemcsak a pénz lehet az érték, hanem a tudás is. Ezt vallják a Kárpát-medencei 

Tehetségkutató Alapítvány működtetői. Céljuk a 14 és 30 év közötti tehetséges diákok, 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://felvidek.ma/2020/01/a-mai-vallalkozok-a-hetkoznapok-hosei-mindenhez-kell-erteniuk/
https://ujszo.com/kozelet/miert-menjunk-el-minel-tobben-szavazni-februar-29-en-valaszol-simon-attila
https://www.magyarszo.rs/hu/4206/vajdasag_szabadka/214532/Magyarul-%E2%80%93-cirill-bet%C5%B1kkel.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24634/Nem-a-penz-az-igazi-ertek-hanem-az-atadott-tudas.html
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egyetemisták felkutatása, akiket nem elsősorban pénzzel támogatnak, hanem kiemelt oktatási 

lehetőséghez juttatják őket mentorprogramjuk révén. Az alapítvány tagjai a napokban 

Szabadka tanintézményeit járják, s keresik a tehetségeket karöltve a Magyar Nemzeti Tanács 

munkatársaival. 

 

Stádium-díj a Kárpát-medencei ifjúságnak 
2020. január 27. – Pannon RTV 

A Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap a jövőben a magyar ifjúságnak szóló nemzeti 

folyóiratként fog megjelenni. Egyebek mellett erről számolt be mai budapesti 

sajtótájékoztatóján a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke és a Stádium Társadalmi és 

Kulturális Hírlap főszerkesztője. Bejelentették azt is, hogy idén is meghirdetik a Stádium-

díjat, amely a Kárpát-medencei magyar középiskolásokat szólítja meg. A jövőben a Stádium 

Társadalmi és Kulturális Hírlap a Gróf Széchenyi Család Alapítvánnyal szorosan 

együttműködve fog megjelenni, elsődlegesen a magyar ifjúságot megszólítva, kiemelten 

kezelve a fiatalok problémáit és a tehetséggondozást - jelentették be a mai sajtótájékoztatón 

Budapesten. A hírlap főszerkesztője szerint fontos az egységes nemzetben való gondolkodás. 

 

A KMPSZ állásfoglalása az anyanyelvű oktatás jogáról Ukrajnában 
2020. január 27. – karpatalja.ma 

A KMPSZ állásfoglalása az anyanyelvű oktatás jogáról Ukrajnában a teljes általános 

középoktatásról szóló törvény előírásaival kapcsolatosan. 2020. január 16-án, 327 támogató 

szavazattal az ukrán parlament, a Verhovna Rada elfogadta a 0901 sz., a Teljes és általános 

középoktatásról szóló törvénytervezetet. Jelzés értékű, hogy „Az Életért – Ellenzéki Platform” 

és a „Holosz” frakciók kivételével minden más frakció és csoport, valamint minden 

kárpátaljai körzetből mandátumot szerzett képviselő támogatta e tervezet elfogadását. A 

kormányzó „Nép szolgája” frakció egymagában 234 szavazattal járult hozzá a döntéshez. 

 

A magyar kultúra napját méltatták Salánkon 
2020. január 27. – karpatalja.ma 

A Salánki Görögkatolikus Egyházközség is megemlékezett január 22-én a magyar kultúra 

napjáról. Az egyházközségi teremben egybegyűlteket Csirpák József helyi parókus 

köszöntötte. A magyar Himnusz eléneklését követően Kalanics Éva, a Salánki KMKSZ 

alapszervezetének elnöke tartott előadást nemzeti imádságunkról. A magyar kultúra napja 

alkalmával a salánkiak által hímzett, horgolt, neccelt terítőkből rendeztek kiállítást az 

egyházközségi teremben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/stadium-dij-karpat-medencei-ifjusagnak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-allasfoglalasa-az-anyanyelvu-oktatas-jogarol-ukrajnaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-magyar-kultura-napjat-meltattak-salankon/

