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Nyomtatott és online sajtó 
 

Miénk a város: közösségkovácsoló élményekkel és Csodasarokkal gazdagodtak 
2020. február 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Ma délelőtt a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Szlovákiai Magyar 

Pedagógiai Szövetség (SZMPSZ) szervezésében rendezték meg a Csodasarok átadását az 

egykori Danubius diákotthon nagy előadótermében Komáromban. A Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett „Miénk a város“ elnevezésű versenyen 

sikeresen szerepelt 16 felvidéki oktatási intézmény 26 óvodása és diákja kapott meghívást az 

ünnepélyes átadóra. Munkájuk eredményeként az általuk látogatott intézmény százezer forint 

értékű Csodasarokkal gazdagodik, mely értékes könyveket és készségfejlesztő játékokat is 

tartalmaz. Az átadón jelen volt a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős 

főosztályvezetője, Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki 

főosztályának munkatársa, Csányi Norbert, a BGA Felvidék ügyvezető igazgatója, Czibula 

Ádám, az SZMPSZ elnöke, Fekete Irén és helyettese, Vörös Mária. Fekete Irén köszöntőjében 

elmondta, a Nemzetpolitikai Államtitkárság rendszeresen tematikus évet szervez a külhoni 

magyarság számára. Mellette sikeresen folytatódnak az előző évek programjai, köztük a 

„Miénk a város“ elnevezésű vetélkedő. A négy héten keresztül zajló versenyben résztvevő 

legsikeresebb gyerekek kaptak meghívást a mai rendezvényre. 

 

Élt három hónapot: megbukott a Ludovic Orban vezette liberális kormány 
2020. február 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Mindössze három hónappal a hivatalba lépése után megbukott a Ludovic Orban vezette 

jobbközép kormány a kétkamarás bukaresti parlamentben szerdán rendezett bizalmi 

szavazáson. A PSD és az RMDSZ bizalmatlansági indítványát 261 törvényhozó támogatta 

szavazatával. A PSD és az RMDSZ ily módon megakadályozta a kétfordulós polgármester-

választás bevezetését, amelyet a parlamenti vitát mellőzve, úgynevezett kormányzati 

felelősségvállalással terjesztett a parlament elé a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alig három 

hónapja beiktatott kisebbségi kormánya. A kormány bukása megnyitja az utat az év végén 

esedékes parlamenti választások előrehozása előtt. 

 

Minority Safepack: júliusban indíthat az EU törvényalkotási folyamatot a 
kisebbségek védelmében 
2020. február 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Ma7.sk 

Pozitívan fogadta az Európai Bizottság a nyolc éve elindított Minority SafePack európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján kidolgozott javaslatokat, amelyek alapján július 10-

éig hoz majd döntést arról, hogy megindítja-e a jogalkotási folyamatot – közölte Vincze 

Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője, 

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke Brüsszelben szerdán. A 

képviselő az RMDSZ és a FUEN által indított kezdeményezés európai bizottsági bemutatása 
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után magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta, a megbeszélésen világossá tették, hogy az 

Európai Unió tagországaiban asszimilációnak kitett kisebbségi nyelvek és kultúrák részei az 

európai kulturális örökségnek, ezért védeni kell őket. A kisebbségek jogainak védelme az EU 

feladata is, nem kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozónak kellene tekinteni” – 

fogalmazott. 

 

Csomortányi és Mezei az RMDSZ-t és a románokat bírálja a ditrói konfliktus 
kapcsán 
2020. február 5. – Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetői szerint a Ditróban kialakult helyzet a lakosság és a 

vállalkozó közötti belső feszültség következménye, nem pedig az ügyben zajló magyarellenes 

kampányban „szajkózott” idegenellenességé és intoleranciáé. Mezei János, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnöke és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke 

szerdán közös közleményben foglalt állást a Srí Lanka-i vendégmunkások gyergyóditrói 

foglalkoztatása miatt kirobbant konfliktus, valamint az azt övező országos megnyilvánulások 

ügyében. „A ditrói székelyek és az erdélyi magyarok pártján állunk!” címmel ellátott 

állásfoglalás szerint a román sajtótermékekből napok óta egyéb sem folyik, mint a Srí Lanka-

iak körüli „hírverés” ürügyével a magyarság lejáratására, intoleráns közösségként való 

bemutatására gyártott csúsztatásokkal és hamis állításokkal felerősített uszítás és 

gyűlöletkeltés. Az MPP és az EMNP vezetői ugyanakkor élesen bírálják Hegedüs Csillát, az 

RMDSZ szóvivőjét, valamint Winkler Gyula és Vincze Lóránt európai parlamenti képviselőt, 

elfogadhatatlannak tartva, hogy a román sajtóban szajkózott uszítástól és idegenellenességtől 

tartották fontosnak elhatárolódni, miközben a székelység ellen zajló lejárató kampány 

kapcsán a közösség védelme lett volna a feladatuk. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ-nek nem lesz miniszterelnök-jelöltje  
2020. február 5. – transindex.ro 

Nem lesz miniszterelnök-jelöltje a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ), 

hanem megvárják, hogy az államfő kit jelöl majd a tisztségre - írta Facebook-oldalán közzétett 

bejegyzésében Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, azért szavazták meg a 

bizalmatlansági indítványt, mert a kétfordulós polgármester-választás - amit a PNL 

parlamenti felelősségvállalással akart bevezetni - véleményük szerint ellentétes a magyar 

közösség érdekével, és gyengíti a közösség érdekképviseletét. „Nekünk nem áll 

szándékunkban senkivel semmilyen új többséget létrehozni a parlamentben. A következő 

lépés az, hogy az államelnök konzultációra hívja a parlamenti pártokat – ezen természetesen 

az RMDSZ is részt vesz” - közölte a szövetségi elnök.  
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A Kolozs megyei EMNP kész „kinyújtani kezét” az RMDSZ irányába az 
önkormányzati választások miatt  
2020. február 5. – transindex.ro, Erdély Ma 

Sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron Mihály Ágnes, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs 

megyei elnöke és Fancsali Ernő, a Néppárt Kolozs megyei ügyvezető elnöke. Az eseményen 

elhangzott: a Néppárt Kolozs megyében, Kolozsváron és a szórványtelepüléseken is nyitott az 

RMDSZ-szel való együttműködésre, ugyanakkor célként jelölték meg a tiszta és átlátható 

közigazgatás megvalósítását - írja sajtóközleményében az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóirodája.  

 

Csoma Botond komolytalannak és PR-akciónak tartja az EMNP együttműködési 
ajánlatát 
2020. február 5. – transindex.ro 

Mihály Ágnes, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke és Fancsali Ernő ügyvezető 

elnök szerdán sajtótájékoztatót tartottak Kolozsváron, amelyben jelezték, hogy készek 

lennének együttműködni az RMDSZ-szel az önkormányzati választásokon. Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei elnöke viszont PR-fogásnak és komolytalannak tartja a bejelentést.  

 

Kelemen Hunor: a kormány „lenullázta” az előrehozott választások melletti 
érveket 
2020. február 5. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A szerdai bizalmi szavazáson megbuktatott kormány „lenullázta” a parlamenti választások 

előre hozása mellett szóló érveket azáltal, hogy előző este 25 sürgősségi rendeletet fogadott el 

– jelentette ki a magyar közmédiának nyilatkozva Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Szerinte Ludovic Orban kormánya visszaélt a 

rendkívüli helyzetekre kitalált jogalkotási lehetőséggel, erről pedig „az ombudsman óvása 

alapján – az alkotmánybíróságnak is véleményt kell mondania. Kelemen Hunor hozzátette: 

eddig támogatta, a parlamenti választások előre hozását, de ezek után szerinte inkább arra 

kell készülni, hogy a törvényhozás kitölti mandátumát és csak novemberben lesznek 

parlamenti választások.  

 

Olyan ez, mint a szerelemben: meg kell nyerni az embereket – Lucian Mîndruță 
a ditrói ügyről 
2020. február 5. – maszol.ro 

Sok felelőst megneveztek már a ditrói történések kapcsán az utóbbi napokban. Lucian 

Mîndruță újságíró, médiaszemélyiség a Maszolnak adott interjúban – szélesebb kitekintésben 

– egy olyan befolyásoló tényezőt, közvetett felelőst is megnevez, akit eddig még nem 

említettek. Szerinte az erdélyi magyarok csupán akkor érzik majd igazán itthon magukat a 

szülőföldjükön, amikor azt is érzik, hogy önazonosságuk Románia kollektív identitásának 

része. Ennek akadálya lehet az is, hogy a gyűlöletnek, kizárólagosságnak és nacionalizmusnak 
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nagyobb a nézettsége és fogyasztói köre, mint a toleráns magatartásnak és diskurzusnak. 

Ebben a tekintetben nem túl optimista az interjúalany. 

 

Ombudsman-helyettes: a ditrói polgármester példaértékűen kezelte a helyzetet 
2020. február 5. – maszol.ro 

Megtartotta helyszíni vizsgálatát a nép ügyvédjének hivatala, az érintettek meghallgatása által 

átfogó képet kaphattak a Gyergyóditróban kialakult feszült helyzetről – tájékoztatta szerdán a 

Maszolt Molnár Zsolt ombudsman-helyettes, aki szerint már most megállapítható, hogy 

Puskás Elemér községvezető „példaértékűen kezelte a helyzetet”, megfelelően ellátta a 

mediátor szerepét. Molnár Zsolt úgy vélte: a konfliktus gyökere a pékség és a helyiek között 

van. „Valahogy erre a helyi, gazdasági jellegű konfliktusra épült rá egy olyan fajta 

gyűlöletbeszéd, aminek a gyökere pedig a médiában van. Egy alaptalan félelem alakult ki az 

emberekben amiatt, amit a tévében láttak”, magyarázta. A gyűjtött információk alapján a nép 

ügyvédjének hivatala ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek egyrészt a konfliktus eloltását 

célozzák, hosszútávon pedig a hasonló helyzetek elkerülését a közösségek megfelelő 

tájékoztatásával.   

 

Kormányalakítás: Johannis a parlamenti választások előrehozását javasolja 
2020. február 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis államfő szerint mielőbb lehetőséget kell teremteni arra, hogy a polgárok a 

reformok mellett elkötelezett új parlamentet válasszanak. A jobboldali elnök szerda esti 

sajtónyilatkozatában arra reagált, hogy a szociáldemokrata ellenzék köré szerveződött 

parlamenti többség megvonta a bizalmat Ludovic Orban jobbközép kisebbségi kormányától.  

 

Udvarhelyszék tárgyalóképes a megyei tanács elnöki tisztségét illetően 
2020. február 5. – szekelyhon.ro 

A helyhatósági választásokon induló RMDSZ-jelölteket a helyi szervezetek javaslatai alapján 

két udvarhelyszéki községben (Máréfalván és Galambfalván) előválasztással nevesítik, 

Siménfalván és Farkaslakán elektoros jelöltállítás lesz. A többi településen a helyi 

választmány és a területi elnökség közös döntése alapján választják ki a jelölteket.  

 

„A ditrói ügy bárhol megeshetett volna” 
2020. február 6. – Krónika 

Vladimir Ionaş szociológus szerint  Gyergyóditró lakosságának etnikai hovatartozásában 

keresendő annak oka, hogy ekkora visszhangot kapott a Hargita megyei településen 

kirobbant konfliktus. A ditrói pékség által alkalmazott Srí Lanka-i vendégmunkások ügyét 

felhasználják majd a soron következő választási kampányban, méghozzá nacionalista éllel – 

véli Vladimir Ionaş szociológus. Az Avangarde közvélemény-kutató cég szakértőjét arról 

kérdezték, hogy milyen következményei lehetnek társadalmi, politikai szinten az óriási 

nyilvánosságot kapott esetnek. 
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Ku-Klux-Klan-ügy: elutasították a főfogyasztóvédő keresetét 
2020. február 6. – Krónika 

Jogerősen elutasította a brassói táblabíróság Mircea Diacon Kovászna megyei 

főfogyasztóvédő keresetét: nem történt diszkrimináció azzal, hogy a hivatalt a Ku-Klux-

Klanhoz hasonlították. Az ügy 2017-re nyúlik vissza, amikor Tamás Sándor, a Kovászna 

Megyei Tanács elnöke a székelyudvarhelyi miccses botrány kapcsán felhívta a figyelmet a 

főfogyasztóvédő sorozatos túlkapásaira. „A fogyasztóvédelem úgy működik, mint száz évvel 

ezelőtt Amerikában a Ku-Klux-Klan: állami segédlettel alkalmazza a kettős mércét, és meg 

akarnak bélyegezni egy népcsoportot” – mondta akkor Tamás Sándor. Mircea Diacon emiatt 

beperelte a tanácselnököt, a nyilatkozatot leközlő Háromszék napilapot, és az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál is panaszt tett. Amikor a tanács nem a javára döntött, a 

testületet is beperelte. A brassói táblabíróság elutasította a keresetét, és mivel Mircea Diacon 

nem nyújtott be fellebbezést a megadott határidőig, a döntés jogerőssé vált. 

 

Újabb pert veszített Dan Tanasă, ezúttal jogerősen 
2020. február 6. – Krónika 

Miután korábban egyszer már elérte, hogy jelentős összegre bírságolják, a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) hiába igyekezett, nem tudott ismét fogást találni 

Csíkszereda polgármesterén. A székely zászlók és Községháza feliratok elleni persorozatáról 

ismert blogger, Dan Tanasă vezette szervezet 2018 májusában kérte a Hargita megyei 

törvényszéktől, hogy kötelezze Ráduly Róbert Kálmánt az országos bruttó minimálbér 20 

százalékának megfelelő összeg, illetve ennek késedelmi kamatai kifizetésére minden nap 

késlekedésért, mert szerinte a polgármester nem hajtott végre maradéktalanul egy 2017-ben 

született jogerős bírósági ítéletet. 

 

A Magyar Polgári Párt elnöke, Mezei János a pártegyesülésről és a közelgő 
helyhatósági választásokról 
2020. február 6. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) egyesüléséről 

Csíkszeredában döntött két hete a közös küldöttgyűlés. Az idei önkormányzati választásokon 

pártszövetségként részt vevő két politikai alakulat ősszel rendezné sorait az újonnan 

megalakuló Erdélyi Magyar Szövetségben. Mezei Jánossal, a Magyar Polgári Párt elnökével 

beszélgettek. 

 
Számíthatnak-e Brüsszelre az őshonos kisebbségek 
2020. február 6. – Mandiner – Tárnok Balázs 

Szerdán mutatták be a Minority SafePack Initiative szervezői jogszabályjavaslataikat az 

Európai Bizottságnak, miután a támogató aláírásokat már januárban sikerült regisztrálni. Az 

uniós testületnek fél éven belül ismertetnie kell következtetéseit, de kérdés, hogy mennyiben 

fogadja el a szervezők által előterjesztett javaslatokat.  

(A teljes cikk a Mandiner 2020. február 6-i számában olvasható. 
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Tiszta vizet a pohárba! - Górcső alatt a Magyar7 januári címlapjai 
2020. február 5. – Ma7.sk 

Január hónap is bővelkedett olyan történésekben, amelyek felett nem legyinthetünk egyet, 

érdemes róluk újra szót ejteni. A ma7 médiacsalád újságírói nem tétlenkedtek, és a Magyar7 

hetilapban éppúgy, mint a ma7 oldalain kicsontozták azokat a történéseket, amelyek minket, 

felvidéki magyarokat is foglalkoztatnak. Ezek között voltak olyan kiemelt történések is, 

amelyek a címlapra kívánkoztak. A médiacsalád négy újságírója arra vállalkozott, hogy újra 

kielemzik a legérdekesebb történeteket és megfogalmazzák akár a nyomdafestéket nem tűrő 

gondolataikat is.  

 

Ha nem megy érvekkel, megy erőszakkal - sorra rongálják meg az MKÖ 
választási plakátjait 
2020. február 5. – Ma7.sk 

A közelgő választások finisére fordulva az óriásplakátok ellepték a közterületeket. Bár nincs 

olyan kampány, amelyben legalább néhányat ne rongálnának meg, az a tendenciózus munka, 

amellyel a Magyar Közösségi Összefogás óriásplakátjait tönkreteszik arról árulkodik, vannak 

páran, akik nem nézik jó szemmel az egységes magyar párti összefogást. A vandálok főként a 

Révkomáromban és környékén kihelyezett plakátokat rongálták meg, külön figyelmet 

fordítva Izsa MKP-s polgármestere, Domin István billboardjaira. Érdekes egyébként, és 

nyilván az olvasók is tapasztalták, hogy leszámítva a Kotleba-párt horogkeresztekkel 

"feldíszített" óriásplakátjait, az MKÖ-n kívül más pártok választási hirdetéseit nem vagy 

szinte alig rongálták meg, sőt hasonló tömeges rongálásról gyakorlatilag egyáltalán nem lehet 

hallani. 

 

Nagy István agrárminiszter a magyar gazdákkal találkozott Szepsiben 
2020. február 5. – Ma7.sk 

Szakmai fórumon találkozott Nagy István Magyarország agrárminisztere a Kassa-vidéki járás 

mezőgazdászaival Szepsiben. A szaktárca vezetője a találkozón kiemelte a magyar 

mezőgazdaság sikereit és azokat az intézkedéseket, melyek a Kárpát-medencei Falugazdász 

Program által a felvidéki magyarok szülőföldön való boldogulását segítik elő. 

 

Bukovszky: Bátor emberek voltak, akik kiálltak az igazukért 
2020. február 5. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos ezúttal történészi minőségében látogatott el a 

komáromi Selye János Gimnáziumba, ahol a felvidéki magyarság 1945 utáni helyzetéről 

tartott érdekes előadást a rendhagyó történelemórán. Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztost eredeti foglalkozása szerint történész, levéltáros. Már a '90-es évek óta 

foglalkozik a hontalanság éveivel. A felvidéki magyarság 1945 utáni helyzete, mint kutatási 

téma – saját bevallása szerint – 2004-ben „talált rá”. A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus 
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https://ma7.sk/videok/tiszta-vizet-a-poharba-gorcso-alatt-a-magyar7-januari-cimlapjai
https://ma7.sk/aktualis/ha-nem-megy-ervekkel-megy-eroszakkal-sorra-rongaljak-meg-az-mko-valasztasi-plakatjait
https://ma7.sk/aktualis/ha-nem-megy-ervekkel-megy-eroszakkal-sorra-rongaljak-meg-az-mko-valasztasi-plakatjait
https://ma7.sk/videok/nagy-istvan-agrarminiszter-a-magyar-gazdakkal-talalkozott-szepsiben
https://www.bumm.sk/regio/2020/02/05/bukovszky-bator-emberek-voltak-akik-kialltak-az-igazukert
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Népi Szövetség és a Mindszenty per szlovákiai recepciója címet viselő könyve 2016-ban jelent 

meg. A Selye János Gimnázium rendhagyó történelemóráján részt vevő diákoknak is ebben a 

témában tartott előadást, a középpontba Mindszenty József felvidéki „ügynökei” kerültek. 

 

Farkas Iván: Gyógyír a hazai szőlészet gondjaira 
2020. február 5. – Felvidék Ma 

Az elmúlt negyed évszázad folyamán komoly fejlődést tapasztalhattunk a hazai szőlészet és a 

borászat terén. A borkultúra nagyban fejlődött, egyre jobb minőségű borokat vagyunk 

képesek előállítani, egyre több elismert borászat nyílt meg a Duna, a Vág, a Garam, az Ipoly 

mentén és a Bodrogközben. A szőlészetet korszerű szakmai alapokra helyezték, az elmúlt évek 

során színvonala jelentősen megnőtt. Ám a folyamatba valahol hiba csúszott. 2004-ben, 

amikor az Európai Unióhoz társultunk, minden termőterületet nyilvántartásba kellett iktatni. 

Kiderült, hogy akkor több mint 20 ezer hektáron termett szőlő Szlovákiában. Ma, 15 évvel 

később, a termőterület nagysága papíron 9 ezer hektár, a földmérők szerint a valóságban jó, 

ha meghaladja a 6 ezer hektárt. A Magyar Közösségi Összefogás zászlajára tűzte a súlyos 

gondok legiszlatív eszközökkel történő orvoslását, szőlészeink jövője, hazai boraink 

minőségének megőrzése érdekében. 

 

Az INESS szerint nem az MKÖ programján múlhat a parlamenti bejutás 
2020. február 5. – Körkép 

A Magyar Közösségi Összefogás Körkép.sk által korábban elsőként értékelt és pozitívan 

kihozott választási programját, az INESS nevű független jobboldali thin-tank, is magasra 

értékelte. A felmérések alapján egyelőre 4 százalék alatt levő választási listának mindenesetre 

plusz muníciót adhat a kampányban, ha az elemző intézet programjukban a szakmaiságot 

igazolja vissza.   A választások közeledtével az egyes elemző intézmények is sorra értékelik a 

választásokon induló politikai pártok programjait. Az INESS értékelése alapján az MKÖ adó- 

és járulékjavaslatainak nagy előnye, hogy csökkentené az adómértéket, visszatérne az 

egységes, 19 százalékos egyenadóhoz, miközben a kisiparosok és nyugdíjasok esetében azt 10 

százalékra csökkentené. Dicséretes javaslat az is, hogy amennyiben a cégek a nyereségüket 

visszaforgatják a cégbe és további fejlesztésekre költik, ez az összeg adómentességet kap 

 

Ülésezett a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa 
2020. február 5. – Pannon RTV 

Oktatási, tájékoztatási és nyelvhasználati kérdések kerültek középpontba a Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsának szerdai belgrádi ülésén. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a helyszínen a Pannon RTV-nek elmondta, elhangzottak bíráló, de dicsérő 

megjegyzések is. Az elmúlt időszak legfontosabb témakörei kerültek szóba a Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsának ülésén, amelyen Ana Brnabić kormányfő elnökölt. Szóba került a 

tankönyvhiány és a kis létszámú osztályok kérdése, a médiastratégia, valamint a hivatalos 
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https://felvidek.ma/2020/02/farkas-ivan-gyogyir-a-hazai-szoleszet-gondjaira/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/05/az-iness-szerint-nem-az-mko-programjan-mulhat-a-parlamenti-bejutas/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ulesezett-nemzeti-kisebbsegek-tanacsa
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nyelvhasználat hiányosságai. A találkozón a tavaszi háromszintű választásokkal kapcsolatos 

témákról is szó volt. 

 

101 éves a Vajdasági Gazdasági Kamara 
2020. február 5. – Pannon RTV 

Az évforduló alkalmából ma díszülést tartottak Újvidéken, amelyen vállalkozók, üzletemberek 

és tartományi illetékesek vettek részt. Az eseményen díjakat adtak át az év legsikeresebb 

vállalkozóinak. 2019-ben hét százalékkal nőtt a külkereskedelmi forgalom Vajdaságban, és 

mintegy 13 milliárd dinárt ért el – hangsúlyozta Boško Vučurević, a Vajdasági Gazdasági 

Kamara elnöke: „Arra vagyok a legbüszkébb, hogy nőtt a kivitel, és mintegy 6,1 milliárd 

dinárt tett ki. Az előző évhez képest ez közel 8,6 százalékos növekedést jelent. Kiemelném 

még, hogy az export-import lefedettsége mintegy 91 százalékos volt.” 

 

Tanulj tovább magyarul a középiskolában! 
2020. február 5. – Pannon RTV 

Már elkezdődtek az általános iskolákban és más oktatással kapcsolatos intézményekben is a 

szervezett felkészítők a kisérettségire, amit a nyolcadikos diákok tesznek az év végén. 

Szerbiában az egységes felvételi rendszert még a 2010/2011-es tanévben vezették be. Azóta a 

tanulmányi eredménytől és a kisérettségin szerzett pontoktól függ, hogy a diákok melyik 

iskolába jutnak be. A döntés nem egyszerű. Mi most ebben szeretnénk segíteni, hogy meg 

tudják találni azt a szakot, amelyen tovább szeretnétek tanulni magyarul. A magyar diákok 

számára egyébként Szabadka biztosítja a legnagyobb középiskolai kínálatot Vajdaságban.  

 

Még mindig vannak tettre kész vajdasági magyarok 
2020. február 6. –  Jereb Botond – Mandiner  

Mozgalmasan teltek néhány nyugat-bácskai magyar fiatal számára az elmúlt hetek: a 

megrongált magyar névtáblák rendbetételére adták a fejüket. Ennek apropóján beszélgettünk 

Mengyán Alberttel, a kezdeményezés ötletgazdájával a vajdasági fiatalok sorsáról, a 

szórványmagyarság jelenéről és jövőjéről. 

(A teljes cikk a Mandiner 2020. feburár 6-i számában olvasható.) 

 

„A határon túli közösségeink megerősödése nem szól senki ellen” 
2020. február 5. – Kárpátalja 

Lapunknak exkluzív interjúban nyilatkozott Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és 

Kalmár Ferenc András szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos. A két politikust 

többek között arról kérdeztük, hogy hogyan látják a nemzeti őshonos kisebbségek védelmét, a 

kárpátaljai magyarság helyzetét, valamint a trianoni századik évforduló kapcsán elfogadott 

nemzeti összetartozás évének jelentőségét.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/101-eves-vajdasagi-gazdasagi-kamara
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanulj-tovabb-magyarul-kozepiskolaban
https://karpataljalap.net/2020/02/05/hataron-tuli-kozossegeink-megerosodese-nem-szol-senki-ellen
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Folytatódik a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 
2020. február 5. – karpat.in.ua 

Második etapját indította el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátalján, melynek 

keretein belül praktikus társadalomtudományi, politikai ismeretekkel látják el a jövő 

nemzedékét, hisz a kárpátaljai magyarság megmaradásának érdekében az ilyen és ehhez 

hasonló képzések létfontosságúak. A művelt és lelkes fiatalokból álló társaság Beregszász és 

Ungvár után nyugatabbra vette az irányt, hisz a rövid budapesti állomásozást követően 

Brüsszelbe repültek, hogy testközelből is betekintést nyerjenek az európai politika 

mikéntjeibe. Ez alatt az úgynevezett „rövid állomásozás” alatt minden résztvevőnek be kellett 

mutatnia a heteken át készült, aprólékosan megtervezett politikai beszédét a többiek előtt, 

melyeket követően a visszajelzéseket és építő kritikákat Hollik István, a Fidesz 

kommunikációs igazgatója, Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztő-helyettese, valamint 

Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke 

fogalmazott meg az MCC budapesti központjában. 

 

Európa–Ukrajna Fórum Rzeszówban 
2020. február 5. – karpat.in.ua 

A 13. Európa–Ukrajna Fórumon Ukrajna és az európai uniós országok szakemberei a 

politikai, gazdasági, valamint a kulturális kapcsolatok lehetőségeit vizsgálták. Az eseményt a 

lengyelországi Rzeszówban rendezték meg, melynek a kulturális együttműködésről szóló 

panelbeszélgetésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Brenzovics 

László is részt vett és felszólalt. Felszólalásában beszámolt a kárpátaljai magyarság 

helyzetéről. 

 

A lakosság nem szeretne a Gorond központú kistérséghez tartozni 
2020. február 5. – Kárpátalja 

A munkácsi járási Izsnyéte lakosai már több falugyűlésen is egyhangúlag megszavazták, hogy 

a közigazgatási reform során a Munkács központú kistérséghez szeretnének csatlakozni. 

Munkács város polgármestere és a városi tanács is szívesen befogadná a nagy földterülettel 

rendelkező falut. Csakhogy az Izsnyétével szomszédos Gorond saját „hromadát” 

(közigazgatási kistérséget) alakított, amelybe minden létező eszközzel szeretné 

bekényszeríteni Izsnyétét. Ebben a törekvésükben csöppet sem zavarja őket, hogy az 

izsnyéteiek legalább 90%-a mást szeretne. Manipulatív televíziós riport, a lakosságot 

megtévesztő aláírásgyűjtés, a polgármester ellen irányuló lejárató kampány, a 

tanácshatározat bírósági úton történő megsemmisítésére tett kísérlet jellemzi a gorondiak 

módszereit. 
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A szakmai képzés mellett az emberi és baráti kapcsolatok is fontosak 
2020. február 5. – Népújság  

Tóth Erzsébet magyar szakos középiskolai tanár, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének új 

elnöke korábban az egyesület alelnökeként is aktív szerepet töltött be. Az új mandátum elején 

terveiről, esetleges bővítő-fejlesztő elképzeléseiről kérdeztük. – Mivel korábban is az 

egyesület elnökségi tagja voltam és az alelnöki tisztséget is elvállaltam, nem ért meglepetés, 

amikor Vida Törnar Judit elnök felvetette, hogy a helyébe lépjek, aki más tisztségei és 

feladatai miatt nem kívánta vállalni a jelölést az új mandátumban – kezdte a beszélgetést 

Tóth Erzsébet. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 5. – Kossuth Rádió 

 

A legutolsó felmérések szerint, valós esély mutatkozik a magyar képviseletre a szlovák 

parlamentben. Persze a választáson kell nyerni, nem a közvélemény kutatáson, ahol 

statisztikai és matematikai esélyeket latolgatnak a szakemberek. Az országos méréseken túl, 

mi is beszámoltunk egy a magyar választók körében végzett felmérésről is, amely arról 

tanúskodik, hogy a Magyar Közösségi Összefogás a magyar szavazók körében jobban preferált 

a Most-Híd vegyes pártnál.  

 

Hivatalos értesítést kapott a Székely Figyelő Alapítvány arról, hogy az Úz-völgyében, a temető 

közelében talált csontok állati eredetűek. Pedig ezekről román nacionalisták korábban azt 

állították, hogy egy román katona maradványait találták meg. Az újabb hazugság nem kapott 

különösebb figyelmet a román sajtóban.  

 

A Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahétre készítik fel a határon innen és túlról érkező 

mesterpedagógusokat, ami nem más, mint a „képzők képzése”.  A rendezvényre összesen 45 

tanár érkezett, 15-20 a határon túli területekről.  

 

A Rákóczi Szövetség kormányzati támogatást élvező diákutaztatási programja igazi 

sikertörténetté vált az elmúlt években. Évről évre egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, 

akár március 15-ről, akár a nemzeti összetartozás napjáról vagy október 23-ról  legyen szó. A 
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Kárpát-medencei középiskolák közösségei ma már nem keresgélnek testvériskolákat, mert 

már megvan a kialakult kapcsolatrendszerük, és ezeket igyekeznek mindig újabb tartalmakkal 

megtölteni. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke nyilatkozott. 

 

Herczku Ágnes és meghívottai adtak népzenei koncertet a Partiumi Keresztény 

Egyetemen,  Nagyváradon. Az énekesnő a Hozomány című albumának anyagát mutatta be. 

Ez a legutóbbi népzenei albuma egy sorozatnak szánt kiadvány első része, amiben a művész 

az elmúlt 15 év alatt megtett kutató útjain összegyűjtött dalokat teszi közkinccsé.   

 

 

 

 


