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Nyomtatott és online sajtó 
 

Miniszterelnökség: új képzési program indul a diaszpórában élő fiataloknak 
2020. január 28. – MTI, kormany.hu, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Pannon RTV, Hír Tv, Tv2,  kulhonimagyarok.hu 

Új, ötéves képzési program indul a diaszpórában élő fiataloknak a sárospataki református 

kollégiumban - jelentette be Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa keddi sajtótájékoztatón. Szilágyi Péter elmondta, a kollégium 

kezdeményezésére megszólítják a diaszpórában élő közösségek aktív fiatalságát. A felhívás 

azoknak a magyar származású, gyökerű, állampolgárságú nyolc osztályt elvégzett 14-15 

éveseknek szól, akik közösségi tevékenységet is végeznek például hétvégi iskolában, néptánc 

körben, cserkészetben vagy hitéletben. Szilágyi hozzátette, a sárospataki program célja, hogy 

a résztvevők közép vagy emelt szintű, esetleg nemzetközi érettségi, majd magyar diploma 

megszerzése után visszatérjenek saját közösségeikbe és ott erősítsék a magyarságot. 

 

MKP: több százmillió euró állami adóbevételtől esnek el magyarlakta 
települések Szlovákiában 
2020. január 28. – MTI, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Ma7.sk 

Az önkormányzatok aránytalan finanszírozása miatt több százmillió euró állami adóbevételtől 

estek és esnek el Szlovákiában a déli, köztük a magyarlakta települések – jelentette ki a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) pozsonyi sajtótájékoztatóján Őry Péter, a felvidéki magyar 

párt Országos Tanácsának elnöke kedden. A hátrányos helyzet abból az elosztási 

mechanizmusból adódik, amelynek alapján az állam visszajuttatja az önkormányzatoknak a 

természetes személyek adójából nekik járó részt. Az önkormányzatokhoz visszakerülő 

adóbevételek kiszámításánál ugyanis a települések nagysága mellett azok tengerszint feletti 

magasságával is számolnak, hátrányos helyzetbe juttatva az alacsonyabban fekvőket, vagyis 

az ország déli, délnyugati részén lévőket. Ez a negatív diszkrimináció Szlovákiában mintegy 

1600 települést érint, köztük – másfél tucat kivételével – az összes magyarok lakta települést, 

amelyekből jelenleg 512 van. 

 

Németh Zsolt: elfogadhatatlan, hogy diszkriminációnak legyenek kitéve a nemzeti 

kisebbségek Ukrajnában 

2020. január 28. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap 

Elfogadhatatlan, hogy a kisebbségeket érintő ukrán törvények jelentős különbségeket tesznek 

kisebbségek és kisebbségek között. Nem engedhető meg, hogy bármilyen diszkriminációnak 

legyenek kitéve a nemzeti kisebbségek Ukrajnában – jelentette ki az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke Strasbourgban kedden. Németh Zsolt, a nyelvi jogok helyzete és 

perspektívái Ukrajnában címmel az Európa Tanácsban szervezett kerekasztal-beszélgetésen 

hangsúlyozta, hogy az ukrajnai kisebbségek nyelvhasználatát és az oktatást érintően 

elfogadott törvények és törvényjavaslatok az ország állampolgárainak négy kategóriáját 
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https://www.origo.hu/itthon/20200128-uj-kepzesi-program-indul-a-diaszporaban-elo-fiataloknak.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/mkp-tobb-szazmillio-euro-allami-adobeveteltol-esnek-el-magyarlakta-telepulesek-szlovakiaban-7719059/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/mkp-tobb-szazmillio-euro-allami-adobeveteltol-esnek-el-magyarlakta-telepulesek-szlovakiaban-7719059/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/01/28/nemeth-zsolt-elfogadhatatlan-hogy-diszkriminacionak-legyenek-kiteve-a-nemzeti-kisebbsegek-ukrajnaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/01/28/nemeth-zsolt-elfogadhatatlan-hogy-diszkriminacionak-legyenek-kiteve-a-nemzeti-kisebbsegek-ukrajnaban
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állapítja meg eltérő jogosultságokat adva számukra. A Velencei Bizottság komoly segítséget 

nyújtott. Noha néhány fontos ajánlást Ukrajna teljesített – például 2023-ig elhalasztotta az 

oktatási törvény hatályba léptetését, valamint kivették a magániskolákat a középfokú oktatást 

szabályzó törvény hatálya alól –, mégsem teljesültek maradéktalanul az Európa Tanács 

Velencei Bizottságának erre vonatkozó elvárásai. 

 

Indul a közbeszerzés: egy lépéssel közelebb a Budapest–Kolozsvár-szupervasút 
megvalósítása 
2020. január 28. – MTI, Krónika 

Közzétették a budapesti hatóságok a közbeszerzési tájékoztatót a Budapestet Kolozsvárral 

összekötő nagysebességű vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A 

magyar kormány évek óta szorgalmazza a nagyszabású beruházást. Bár a kétoldalú 

tárgyalások során többször felvetődött, hogy a gyorsvasút-összeköttetést nem csak a magyar 

főváros és Kolozsvár, hanem Budapest és Bukarest között kellene megteremteni, a román 

hatóságok nem tettek konkrét lépéseket ebbe az irányba. 

 

Az Európa Tanács Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes bizottságának 
alelnökévé választották Benkő Erikát  
2020. január 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Erről az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője számolt be 

a Facebook-oldalán. Elmondása szerint ez a bizottság az, amely a legilletékesebb a nemzeti 

kisebbségek jogainak védelme és promoválása ügyében. „Ez a pozíció jelentősen megnöveli 

mozgásteremet a bizottságban, ami a magyar ügyeket illeti. Azt szeretném, hogy minden 

olyan ügyet, ami az erdélyi magyarságot valamilyen módon nemzetiségi és kulturális jogaiban 

érinti, az Európa Tanács elé vigyük, annak érdekében, hogy a Tanács erőteljes ajánlásokat 

fogalmazzon meg azon tagállamok számára, ahol a magyar közösség tagjai élnek. Én azt 

gondolom ez egy fontos és jó eszköz, amivel az elkövetkezőkben maximálisan élni fogok”- írja 

Facebook-bejegyzésében Benkő Erika.  

 

Vasgárdista oldalakat jelentettek fel Gyergyóból – ha már hivatalból nem 
vizsgálják ki, mint a Wass Albert-esteket 
2020. január 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Vádemelés nélkül zárta le decemberben az ügyészség azt az eljárást, amelyben Sorbán Attila 

Örsöt egy 2018-as Wass Albert-est miatt azzal gyanúsították, hogy háborús bűnösök személyi 

kultuszát népszerűsítette. „Ez ugyanakkor nem jelenti az, hogy Wass Albert műveiből 

zavartalanul lehetne felolvasóestet vagy hasonló eseményt tartani. A 2002-ből származó 31-es 

számú kormányrendelet 5-ös cikkelye továbbra is háborús bűnösnek tekinti a világháború 

utáni idők népbíróságai által elítélt személyeket, és így az író műveinek népszerűsítésére 

továbbra is rá lehet húzni a háborús bűnös kultuszát. Sorbán Örs azért nem kerül börtönbe, 

mert büntetlen előéletű, és az ügyészség méltányolta, hogy együttműködő volt az eljárás 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/indul-a-kozbeszerzes-egy-lepessel-kozelebb-a-budapestnkolozsvar-szupervasut-megvalositasa
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során” – ismertette Árus Zsolt, a jogvédelmemmel foglalkozó Székely Figyelő Alapítvány 

munkatársa. 

 

Reformátusnak keresztelték a gyulafehérvári érsekké kinevezett Kovács 
Gergelyt 
2020. január 28. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Eredetileg reformátusnak keresztelték, és még konfirmált is a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Főegyházmegye érsekévé kinevezett, februári beiktatására készülő Kovács Gergely. 

A kinevezett egyházi vezető a romkat.ro portálnak adott interjúban beszélt erről 

 
Hogyan tanuljon meg a magyar gyerek románul? 
2020. január 29. – Krónika 

Mivel az iskolai románóra messze nem elegendő a nyelv elsajátításához, a szülők délutáni 

programokkal próbálják rászoktatni csemetéiket a román beszédre, oldani a gátlásaikat, 

melyek olykor épp az iskolában, az állam nyelvének nem megfelelő oktatása miatt 

keletkeztek. Kolozsvári szülők arról számoltak be a Krónikának, hogy olykor a 

legszínvonalasabb magyar iskolába járó diáknak is alternatív módszerre van szüksége ahhoz, 

hogy használni merje az állam nyelvét. A nyelviskolák tanfolyamainak legfőbb előnye, hogy az 

iskolában alkalmazott didaktikus megközelítés helyett a gyerekek játszva ismerkedhetnek a 

román nyelvvel, ami érdekesebbé teszi számukra. 

 

Közel kétszer annyi magyar alapiskolánk van a Felvidéken, mint amennyi a 
magyarul tanulók aránya 
2020. január 28. – Ma7.sk 

Az Oktatási Minisztérium illetékes szervezetének általános iskolai hálózatra vonatkozó 

legfrissebb adatai szerint huszonhárom fővel nőtt a magyar iskolába járó tanulók száma a 

tavalyi tanévhez képest. Az országos szinten mért 1,6%-os növekedés a magyar iskolákra 

vetítve 468 fős emelkedést kellett volna, hogy hozzon. Magyar nyelvű alapiskolai oktatás 244 

intézményben folyik Szlovákiában. A legtöbb magyar iskolát ért változás a Zoboralján történt. 

Az Oktatási Minisztérium illetékes szervezete (Centrum vedecko-technických informácií SR) 

január második felében tette közzé az alapiskolai hálózatra vonatkozó, 2019/2020-as tanévre 

szóló adatokat. Ezek szerint Szlovákiában összesen 2074 alapiskolában zajlik oktató-nevelő 

munka. 

 

Felvidéki misszón a lélekerősítő Versvándor 
2020. január 28. – Ma7.sk 

A holokauszt áldozatainak emléknapján, Komáromban kezdődött Tóth Péter Lóránt, volt 

kunszentmiklósi pedagógus, Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versmondó felvidéki turnéja. 

A „…lélek vagyok, élni szeretnék!” című összeállításásával – amely Hajvert Ákos Radnóti-
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121468-reformatusnak-kereszteltek-a-gyulafehervari-ersekke-kinevezett-kovacs-gergelyt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121468-reformatusnak-kereszteltek-a-gyulafehervari-ersekke-kinevezett-kovacs-gergelyt
https://ma7.sk/oktatas/kozel-ketszer-annyi-magyar-alapiskolank-van-a-felvideken-mint-amennyi-a-magyarul-tanulok
https://ma7.sk/oktatas/kozel-ketszer-annyi-magyar-alapiskolank-van-a-felvideken-mint-amennyi-a-magyarul-tanulok
https://ma7.sk/oktatas/felvideki-misszon-a-lelekerosito-versvandor
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díjas versmondó rendezésében Radnóti Miklós Bori notesze és Kőszegi Ábel Töredék című 

könyve alapján készült – a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében, e 

hónap végéig 14 hazai helyszínen emlékezik a 35 évesen méltatlan halált halt költőre és 

sorstársaira. 

 

Bárdos: Nem változott a koncepció, a program a regionális önkormányzatiságra 
épül 
2020. január 28. – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma megkeresésére Bárdos Gyula az MKÖ listavezetője elmondta, hogy a 

Komáromban, január 8-án bemutatott programjuk az önkormányzatiságra épül. Ezt 

hangsúlyozta is a tegnapi sajtótájékoztatón, melyen a SaS párt elnöke, Richard Sulík 

meghívására vettek részt Pozsonyban, a Liberális házban. Az SaS és a Magyar Közösségi 

Összefogás választási párt képviselőjelöltjeinek közös sajtótájékoztatónak célja az volt, hogy 

mindkét párt leszögezze, kizárja a kormányzást a Smer-SD-vel. Ugyanakkor a Magyar 

Közösségi Összefogás hangsúlyozta, programja szerint egy átfogó kisebbségi törvény 

elfogadtatására van szükség, ami biztosítja a kollektív jogokat, beleértve a magyarok 

társnemzeti státuszát, és a magyar nyelv hivatalossá tételét, az államnyelvvel azonos szintre 

való emelését. 

 

Berényi: Az MKP kötelessége a kollektív bűnösséget tartalmazó Beneš-
dekrétumok napirenden tartása 
2020. január 28. – Felvidék Ma 

Az SaS párt elnöke, Richard Sulík meghívására Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője, Simon 

Zsolt, a Magyar Fórum elnöke és Mózes Szabolcs, a Magyar Közösségi Összefogás elnöke 

tegnap egy közös sajtótájékoztatón vettek részt Pozsonyban. Berényi József, az MKP-t 

érintően a következőket mondta el portálunknak: „A tegnapi sajtótájékoztatón a magyar 

delegáció három szubjektumból állt össze, amelyek a közös értékek lefektetésével és 

kompromisszumok meghozásával megalapították a Magyar Közösségi Összefogás választási 

pártját. 

 

Az államfő elfogadta Sólymos László lemondását, Érsek Árpád lép a helyére 
2020. január 28. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Zuzana Čaputová államfő kedden elfogadta Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi 

miniszter lemondását. A zöldtárca vezetésével ideiglenesen Érsek Árpád (Most-Híd) 

közlekedési minisztert bízta meg. „Sólymos úr döntésére úgy tekintek, mint az önreflexió 

megnyilvánulására. A döntést önállóan, tehát nem külső nyomásra hozta meg. Minden 

köztisztviselőnek készen kell állnia felelősséget vállalni az elkövetett hibákért, mert e nélkül 

nem javítható a közélet színvonala. Sólymos úr bizonyította, hogy képes erre, ami 

Szlovákiában sajnos nem jellemző” – jegyezte meg a környezetvédelmi miniszter döntése 

kapcsán az államfő. 
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Új feladatok előtt 
2020. január 29. – Magyar Szó 

Dr. Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár tegnap Dušanka Golubović polgármester 

asszony kíséretében megtekintette a tartományi kormány biztosította eszközökből frissen 

fölújított Közegészségügyi Intézetet. Az épületet még 1875-ben emelték, és 1925-től szolgálja 

a közegészségügyet. Attól az időtől kezdve évtizedeken át nem végeztek rajta jelentősebb 

fölújítást. A tartományi kormány tavaly biztosította a létesítmény teljes renoválásához 

szükséges pénzt. 

 

Vajdaság elnököl a Duna Menti Régiók Közösségében 
2020. január 29. – Magyar Szó 

Átvette az elnöklői tisztséget a Duna Menti Régiók Közösségében Vajdaság. Két évig, tehát az 

idén és jövőre végzi az elnöklői teendőket a tíz Duna menti ország 23 régióját felölelő 

közösségben, amely az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Tartományunk 

számos olyan esemény házigazdája lesz, amely a szervezet tagjainak közös érdekű témáira 

összpontosít, legyen szó akár a művelődési életről, szállítási kérdésekről vagy a Duna 

vízgyűjtő területén folyó digitalizációról. Az elnöklés megkezdése alkalmából Nebojša 

Drakulić, a regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati 

tartományi segédtitkár tegnap Újvidéken fogadta Alsó-Ausztria nemzetközi együttműködési, 

kulturális és szállítási minisztériumainak képviselőit. 

 

Zöldebb Vajdaságot! 
2020. január 29. – Magyar Szó 

A tartományi kormány nevében Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár tegnap aláírta az 

együttműködési megállapodást a Tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért elnevezésű tervezet 

megvalósítása érdekében. A megegyezést öt tartományi titkárság, a köz- és magánszférából 

pedig további 11 támogató képviselője látta el kézjegyével, és támogatásukkal a jövőben is 

hozzájárulnak a környezetvédelmi projektum megvalósulásához. – Az idei díjalap valamivel 

több mint 4 millió dinár, de az összeg szükség esetén akár növekedhet is – jelentette ki Nyilas 

Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és 

nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár 

 

Vezető beosztású kárpátaljai magyar középiskolai tanárok zaklatásába kezdett 
az ukrán rendőrség 
2020. január 29. – Kárpátalja  

Két vezető beosztású kárpátaljai magyar középiskolai tanárt idézett be kihallgatásra kedden 

az országos ukrán rendőrparancsnokság kijevi főosztályának nyomozó osztálya nem 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4208/vajdasag_zombor/214633/%C3%9Aj-feladatok-el%C5%91tt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4208/kozelet/214632/Vajdas%C3%A1g-eln%C3%B6k%C3%B6l-a-Duna-Menti-R%C3%A9gi%C3%B3k-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9ben.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4208/gazdasag/214637/Z%C3%B6ldebb-Vajdas%C3%A1got!.htm
https://karpataljalap.net/2020/01/29/vezeto-beosztasu-karpataljai-magyar-kozepiskolai-tanarok-zaklatasaba-kezdett-az-ukran
https://karpataljalap.net/2020/01/29/vezeto-beosztasu-karpataljai-magyar-kozepiskolai-tanarok-zaklatasaba-kezdett-az-ukran
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nevesített büntetőügyben. Az érintett két tanárnak az idézést egy-egy nyomozótiszt adta át 

ungvári és munkácsi munkahelyükön. A rendőrségi munkatársak nem tudták megnevezni az 

idézés indokát. A kijevi rendőrségi kihallgatásra beidézett, magát megnevezni nem kívánó 

egyik tanár a karpat.in.ua hírportál érdeklődésére elmondta, értetlenül, sőt megrökönyödve 

fogadta az írásos hatósági felszólítást, mert semmilyen kihágást nem követett el, de 

törvénytisztelő állampolgárként átvette a január 30-ra szóló idézést.  

 

Kultúra nélkül nemcsak magyarok nem vagyunk, hanem emberek sem 
2020. január 29. – Kárpátalja  

A KMKSZ Bátyúi Alapszervezete ünnepi estet szervezett a magyar kultúra napja alkalmából a 

helyi középiskola dísztermében. Az ünnepi műsorban zenével, tánccal, szavalatokkal, 

dalokkal és humoros előadással igyekeztek felvillantani kulturális örökségünk gazdagságát. 

Az ünnepi esten a bátyúiak mellett a környező települések KMKSZ-alapszervezetei is 

képviseltették magukat. 

 

Táncházzal méltatták a magyar kultúra napját Kőrösmezőn 
2020. január 28. – Kárpátalja 

Kőrösmezőn, Kárpátalja legtávolabbi szórványtelepülésén is méltatták a magyar kultúra 

napját: a beregszászi Sodró együttes ünnepi műsorával és táncházzal. A Fekete-Tisza 

völgyében található településen máig aktív magyar szórványközösség él. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. január 28. – Kossuth Rádió  

 

Szlovákia dél felé lejt, de a pénzek észak felé folynak, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján 

Őry Péter, a Magyar Közösségi Összefogás képviselőjelöltje. Csallóközcsütörtök 

polgármestereként naponta szembesül az önkormányzatok finanszírozásának problémájával. 

Bírálja és diszkriminatívnak tartja, hogy az alacsonyabban fekvő településeknek kevesebb 

pénzt oszt vissza az állam, mint a magasabb tengerszint feletti városoknak falvaknak. De 

nemcsak ez az egy diszkriminatív elem van a finanszírozásban. 

 

Nagy felháborodást keltett a napokban Szabadkán, hogy a helybeli közkórház olyan 

értesítéseket küldött ki, amelyeken a magyar nyelvű szöveget is cirill betűkkel nyomtatták. A 

Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárására utólag korrigálták a hibát. Ugyancsak a nyelvi 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=1707&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/01/29/kultura-nelkul-nemcsak-magyarok-nem-vagyunk-hanem-emberek-sem
https://karpataljalap.net/2020/01/28/tanchazzal-meltattak-magyar-kultura-napjat-korosmezon
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_18-02-00&enddate=2020-01-28_18-40-00&ch=mr1
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egyenjogúság csorbításának tekintik sokan, hogy magyar falvakban is, például Kispiacon és 

Királyhalmán az új útjelző táblák kizárólag szerb nyelven és cirill betűkkel jelölik a 

települések nevét. A VMSZ ezekben az esetekben is lépéseket tesz.  

 

A tavalyi romániai belpolitikai válság rányomta bélyegét a társadalmi-gazdasági viszonyokra, 

az általános közhangulatra, de Faragó Péter parlamenti képviselő szerint Arad megyében az 

RMDSZ-nek sikerült elérnie az előzetesen kitűzött céljait, megtartani, sőt bővíteni 

közösségépítő rendezvényeit. A megyei szervezet elnöke 2020-ban a helyi 

önkormányzatokban és a megyei tanácsban szerzett mandátumok számának megőrzését és a 

parlamenti képviselet megtartását tűzte ki fő célul.  

 

Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos, Móricz Zsigmond is a Sárospataki Református Kollégium 

diákja volt. Az 500 éves múltra visszatekintő gimnázium szeptembertől diaszpóra osztályt 

indít. Jelentkezés írásban március 15 – ig, a szóbeli felvételit pedig skype-on teszik a jelöltek. 

A részleteket ma sajtótájékoztatón osztotta meg a nyilvánossággal a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság.  

 

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

Tehetségkutató Alapítvány működtetői. Céljuk tehetséges diákok, egyetemisták felkutatása, 

akiket nem elsősorban pénzzel támogatnak, hanem kiemelt oktatási lehetőséghez juttatják 

őket mentorprogramjuk révén. Az alapítvány tagjai a napokban a Délvidéket járják.  

 

A temesvári Bartók Béla líceumban, illetve a hozzá tartozó óvodában rendszeresen tartanak 

ringató foglalkozást 3 évesnél kisebb gyermekek és szüleik számára. Ez népdalok, 

gyermekdalok közös éneklését, mondókázást, ölbéli játékokat jelent. Itt kezdődik a 

magyarságtudat és az összetartozás kialakulása. A foglalkozások célja megmutatni a szülőnek 

a játéklehetőségeket, megtapasztalni a közös éneklés örömét, de emellett az ismerkedés is.  

 

 

 


