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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ukrajnába látogat Szijjártó Péter 
2020. február 6. – karpatalja.ma 

Február 7-én munkalátogatást tesz Ukrajnában Magyarország külügyminisztere, Szijjártó 

Péter – közölte az UNN hírportál a Miniszteri Kabinet sajtószolgálatára hivatkozva. A 

közlemény szerint Dmitro Kuleba európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán 

kormányfőhelyettes és Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere közös 

sajtótájékoztatót tartanak a Kabmin sajtóközpontjában. Az eseményre kijevi idő szerint 11 

órakor kerül sor. 

 

Idén is elindul a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba 
2020. február 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Idén is elindul a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba. A zarándokvonat 

2020. május 29-én indul és június 1-jén, pünkösdhétfőn érkezik vissza – közölték a szervezők 

az MTI-vel. A négynapos program legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a 

pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves 

határához. Azt írták: a Kárpáteurópa Utazási Iroda 2008-ban szervezett először vonatos 

utazást a csíksomlyói búcsúba, 2010 óta pedig már két zarándokvonatot küld Csíksomlyóra. 

Ismertették: a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, 

Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a 

Csíksomlyó Expresszt összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt, „össznemzeti 

zarándokvonatként indul” Erdély felé.  

 

Az államfő ismét Ludovic Orbant kéri fel kormányalakításra  
2020. február 6. – maszol.ro, transidnex.ro, Krónika 

Klaus Johannis államfő újabb kormányalakítási megbízást adott csütörtökön Ludovic 

Orbannak, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének, miután a parlament előző 

nap megvonta az általa vezetett kisebbségi PNL-kormánytól a bizalmat. Az elnök leszögezte: 

az év végén esedékes parlamenti választások előrehozását szeretné ezzel előidézni, arra 

számít, hogy a parlament 60 napon belül két egymást követő miniszterelnök-jelöltjét is 

elutasítja, és így lehetőség nyílik a törvényhozás feloszlatására. A kormányalakítási 

egyeztetések alkalmával a legnagyobb frakcióval rendelkező, tavaly ősszel ellenzékbe került 

Szociáldemokrata Párt (PSD) azt állította, hogy parlamenti többséget hozott létre a szintén a 

Pro Romania párttal, ám Johannis elutasította jelöltjüket.  

 

A Magyar Konyha Hetéhez idén 21 kárpátaljai vendéglátó csatlakozott 
2020. február 6. – karpat.in.ua 

Hamarosan kezdetét veszi a Magyar Konyha Hete programsorozat Kárpátalján, amelyhez 21 

vendéglátóhely csatlakozott – tudhattuk meg február 6-án, csütörtökön az akcióval 
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kapcsolatos sajtótájékoztatón. A konferenciának a Szürtében található Italia Snack & Pizza 

étterem biztosított helyet. A február 20–23. között megrendezésre kerülő eseményről dr. 

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

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos, Mester András, a Kárpátaljai Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke, Tarpai 

József tiszteletbeli elnök, Fegyir Sándor professzor, a Regionális Turisztikai Szövetség elnöke 

és Pásztornyicki László, a KMTT elnökségi tagja, az Italia Snack & Pizza tulajdonosa számolt 

be részletesen. 

 

Nem javasolt kormányfőjelöltet, aggályait sorolta Johannisnak az RMDSZ 
2020. február 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Aggályosnak tartja az RMDSZ, hogy a román kormány kedd éjszaka sürgősségi rendelettel 

módosította a parlamenti választási törvényt, és elkerülhetetlennek tartja, hogy erről az 

alkotmánybíróság is állást foglaljon. Minderről Kelemen Hunor szövetségi elnök beszélt a 

Klaus Johannis államfővel folytatott csütörtök délutáni egyeztetés után. A politikus főleg azt 

az előírást kifogásolta, hogy a választók bárhol leadhatják voksukat, holott Romániában 

megyei pártlistás arányos rendszer van érvényben. Kelemen Hunor szerint teljesen 

felboríthatja az arányos képviselet elvét, ha például Kolozsváron az ott tanuló egyetemi 

hallgatók és ideiglenes lakcím nélkül ott dolgozó, más megyékből származó munkások 

tízezrei is szavazhatnak. Ha ez a sürgősségi kormányrendelet megjelenik a Hivatalos 

Közlönyben, az RMDSZ arra fogja kérni a nép ügyvédjét, hogy emeljen ellene óvást az 

alkotmánybíróságon. A szövetség vezetője közölte, az RMDSZ-nek nincs saját miniszterelnök-

jelöltje, de nem támogatja a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt Remus Pricopie 

jelöltségét sem. „Nem javasoltunk miniszterelnök-jelöltet az államfőnek, megvárjuk, hogy kit 

javasol Klaus Johannis erre a tisztségre, de az biztos, hogy nem fogunk új többséget alkotni a 

PSD-vel a parlamentben” – nyilatkozta Kelemen Hunor. 

 

Öntudatosabbak a magyarok? Most már nem nyeljük le olyan könnyen a 
jogsértéseket  
2020. február 6. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A magyarellenesség megfékezésével foglalkozó Mikó Imre Jogvédő Szolgálathoz egyre több 

panasz érkezik a romániai magyar közösséget ért diszkriminációs esetek, jogfosztások és 

etnikai támadások miatt, hívta fel a figyelmet Benkő Erika. A jogvédelmi szolgálat igazgatója 

csütörtöki, sepsiszentgyörgyi évértékelő sajtótájékoztatón rámutatott: munkatársai szakmai 

anyagok bemutatásával, feljelentésekkel, perek indításával és nemzetközi fórumok 

tájékoztatásával próbálja megfékezni a Romániában egyre növekvő jogsértéseket, abban 

bíznak, hogy a kitartó munkának hosszútávon meglesz az eredménye.  
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Kelemen Hunor az előre hozott választásokról: a kormány egy éjszaka mindent 
szétvert 
2020. február 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ továbbra is szükségesnek tartja az előre hozott választásokat, de a parlamenti 

választási törvényt módosító sürgősségi rendelet elfogadása miatt ezek megszervezése 

alkotmányos akadályokba ütközik – nyilatkozta a Maszolnak Kelemen Hunor. A szövetségi 

elnök ezt az álláspontot fogja képviselni az elnöki hivatalban csütörtök délután, amikor az 

államfő a kormányalakításról konzultál az RMDSZ küldöttségével.  

 

Kelemen Hunor meggyőzte: Tánczos Barna nem pályázik Borboly Csaba helyére  
2020. február 6. – maszol.ro, transindex.ro 

A csíki területi RMDSZ várhatóan Borboly Csabát jelöli majd megyei tanácselnöknek, mert a 

korábbi információkkal ellentétben Hargita megye jelenlegi vezetőjének nem lesz kihívója a 

szervezeten belül. Korábban Tánczos Barna meglebegtette, hogy indulna 

tanácselnökjelöltként a helyhatósági választásokon, ám a csíkszeredai szenátort Kelemen 

Hunor szövetségi elnök meggyőzte, hogy folytassa Bukarestben a munkáját. Az RMDSZ 

elnöke csütörtökön a Maszolnak elmondta: Tánczos Barna már több hónapja jelezte, hogy 

hazaköltözne Csíkszeredába, és megpályázná a Hargita megyei tanácselnöki tisztséget. „A 

napokban többször beszéltem vele. Arra kértem, maradjon a parlamentben, mert 

törvényhozóként szükség van rá a következő időszakban is. Ez nem csak az én véleményem, 

hanem sok polgármesteré is. Végigbeszéltük, és úgy döntött, hogy a szenátusban marad” – 

nyilatkozta Kelemen Hunor. Tánczos Barna a Maszolnak megerősítette, hogy sikerült őt 

meggyőznie a szövetségi elnöknek. Tánczos Barna hangsúlyozta: továbbra is úgy véli, hogy 

megérett a váltás Hargita megye élén. „Ez a véleményem nem módosult amiatt, hogy végül 

úgy döntöttem, továbbra is Bukarestben vállalok munkát” – tette hozzá.  

 

Dávid könyvesbolt: Tiszteletben tartjuk a döntést 
2020. február 6. – Bihari Napló 

Nagy felháborodást keltett a napokban az a nemrégiben nyilvánosságra került információ, 

mely szerint a Sonnenfeld-palotában, a munkálatok megkezdésével, nincs maradása a Dávid 

könyvkereskedésnek, és a felújítás után sem tart igényt szolgálataikra az épületet tavaly 

felvásárló Iskola Alapítvány. 

 

Új park Biharpüspökiben, felújítások a Szacsvayban 
2020. február 6. – Bihari Napló 

A Szacsvay Imre Általános Iskola felújításáról, egy biharpüspöki park kialakításáról, illetve a 

megyei gazdaságot érintő ügyekről is szó volt azon a sajtótájékoztatón, melyet Zatykó Gyula, 

az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke és Habinyák István, az EMNP Bihar megyei elnöke 

tartott. 
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Vállalkozói konferenciát tartanak Marosvásárhelyen 
2020. február 6. – szekelyhon.ro 

Első alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen pénteken a Kárpát-medencei Magyar 

Vállalkozói Konferenciát. Az eseménynek, ami pénteken 9 órakor kezdődik, a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ad otthont. A konferencia fontosságát méltatja, 

köszönti az egybegyűlteket: Szathmáry Zsolt,  a szervező St. Georgius Manager Club elnöke, 

Besenyei Sarolta, a szintén szervező Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Kft. 

igazgatója, Péter Ferenc, Maros megye Tanácsának elnöke, Farkas Balázs, első beosztott 

konzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus) és Kozma Mónika, a Pro Economica 

Alapítvány elnöke. 

 

Érsek Árpád hidat szemlél: csúszik a komáromi Vág-híd aládúcolása 
2020. február 6. – Ma7.sk 

Érsek Árpád közlekedési miniszter a csütörtöki nap folyamán ellenőrző napot tartott, ahol 

megtekintette a befejezés előtt álló komáromi Duna-hidat, illetve a Vág-híd elhúzódó 

aládúcolását. A miniszter konstatálta, a Vág-híd megerősítésének befejezésére még várni kell. 

Az ideiglenes aládúcolásról tavaly még nem gondolták, hogy ennyire elhúzódik. Pár hete már 

leverték a cölöpöket egy pillér kialakításához, de időközben a Vág szintje 4 méterrel 

megemelkedett, és jelenleg várni kell az apadásra. A miniszter felszólította a vállalatot, hogy 

legalább kezdjenek neki az előkészületeknek, hogy minél előbb befejeződhessen a Vág-híd 

alátámasztása. Érsek Árpád úgy nyilatkozott, reményei szerint két hónap múlva befejeződik a 

híd aládúcolása, persze, ha a Vág vízszintje engedi. Elmondta azt is, hogy nekik is érdekük, 

hogy minél előbb megnyithassák a hidat a kamionos forgalom előtt. 

 

Alsóbodokon jó magyar diáknak lenni 
2020. február 6. – Ma7.sk 

Sikeresnek értékelte az idei tanév első félévét Zoboralja egyetlen magyar szakközépiskolának 

új igazgatója. Az alsóbodoki Magán Szakközépiskolában fontos a magyar kultúra és diákok 

nemzetiségének megerősítése és ápolása. A zoboralji magyar szakközépiskola diákjai és 

pedagógusai sikeresen zárták az idei tanév első félévét. A tanév kezdetén Szabó Bodó Renáta 

tanárnő vezetésével az iskola végzős diákjai adatgyűjtő terepmunkában vettek részt Zoboralja 

egyes településein. Ennek eredményeként született meg a „Zoboralja Kollégium” c. kötet, 

Tóth Klára és Horváth Zsolt szerkesztésében. Az értékfeltáró adatgyűjtemény a 

hungarikumról szóló törvénynek köszönhetően magyar kulturális értékek tudatos 

felkutatásának eredményeit foglalja össze – tudatta portálunkkal Patay Péter, aki Hajtman 

Bélát váltotta az iskola igazgatói székében. 
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Bárdos az M1-en: Az együttműködésen kívül nincs más lehetőség! 
2020. február 6. – Ma7.sk 

Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője volt az M1 Ma este című műsorának vendége. A 

magyarországi nézők számára talán kevésbé nyilvánvaló, de a felvidéki magyar közösségnek 

már ismert történettel kezdődött a beszélgetés, miután a műsort vezető Mészáros Kata első 

kérdésében a Magyar Közösségi Összefogás keletkezéstörténetére volt kíváncsi. Bárdos 

kihangsúlyozta, nem a három pártból keletkezett egy párt, hanem egy pártszövetség vág neki 

a választásoknak, kiegészülve olyan civil emberekkel, akiket nem a pártpolitika nem, hanem a 

közösségért való tenni akarás motivál. „Árokásás és szembenállás helyett az együttműködés 

az egyetlen lehetőség!” 

 

Brnabićtyal és Gojkovićtyal is tárgyalt Várhelyi Olivér 
2020. február 6. – Pannon RTV 

Maja Gojkovićtyal, a Szerbiai Képviselőház elnökével is találkozott csütörtökön Belgrádban 

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa. A 

szerb házelnökkel a parlamentet érintő uniós lépésekről, valamint Szerbia európai 

integrációjának folyamatáról tárgyalt a bővítési biztos. Elhangzott, Brüsszel támogatja 

Belgrád uniós törekvéseit, a Nyugat-Balkán nélkül ugyanis nem lehet teljes az Európai Unió. 

 

Összefogás és értékteremtés 
2020. február 7. – Magyar Szó  

Zsúfolásig megtelt a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székháza szerda este a 

Magyar Szó és a Magvető élőújságján, ahol bemutattuk lapunk legújabb kiadványait, 

meghívott vendégeink pedig tájékoztatták az egybegyűlteket az aktuális köztársasági és 

tartományi pályázatokról, kedvezményes hitelekről és támogatásokról is. A rendezvényen 

jelen volt Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, Ótott Róbert 

tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek 

Szövetségének elnöke, a Magyar Szó részéről pedig Ökrész Rozália igazgató, Varjú Márta 

főszerkesztő, Varga Attila, a Magvető szerkesztője, Fodor István, a lap nyugalmazott 

újságírója és szerkesztője, Máriás Endre újságíró-szerkesztő, valamint Gergely József 

újságíró-fotóriporter. 

 

Nem szavazta meg a középiskolai törvény eltörlését az ukrán parlament 
2020. február 6. – karpatalja.ma 

Leszavazta a középiskolai törvény eltörlését előirányozó javaslatot az ukrán parlament – írja a 

nash.live február 6-án. Az Ellenzéki Platform – Az Életért frakció tagjai emelték fel hangjukat 

az alkotmánysértő törvény ellen, s nyújtottak be tervezetet annak eltörléséről. A 

dokumentumot mindössze 58 népi küldött támogatta. A általános középfokú oktatásról szóló 
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törvény egyelőre nem hatályos. Ahhoz a házelnöknek, valamint az ukrán államfőnek is el kell 

látnia kézjegyével. 

 

Brenzovics László: Az ukrán jogalkotási gyakorlat nem kedvez a kisebbségeknek 
(videó) 
2020. február 6. – karpati.in.ua 

Az Ukrajnával szomszédos EU-s tagállamok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az ország 

euro integrációs törekvéseiben, Kijev mégis folytatja az ellentétek kiélezését, mondta 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a lengyelországi Rzeszowban, ahol megrendezték a 13. 

Európa-Ukrajna Fórumot. Az Európa-Ukrajna fórumon Ukrajna és az Európai Uniós 

országok szakemberei a politikai, gazdasági, valamint a kulturális kapcsolatok lehetőségeit 

vizsgálták. 

 

Semmi nem változott – semmitmondó válaszokat kapott a KMKSZ a jogsértések 
ügyében Zelenszkijnek küldött levelére 
2020. február 6. – Kárpátalja 

A független Ukrajnában kezdettől fogva bevett szovjet kommunista stílusban fogalmazott, 

lényeget kerülő válaszokat küldött az oktatási és a kulturális minisztérium a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tavaly novemberi alapszervezeti elnökök 

konferenciája által elfogadott, Volodimir Zelenszkijnek címzett levélre, amelyben a közösség 

a kárpátaljai magyarságot sújtó jogsértések orvoslását kérte az államfőtől. 

 

Válaszd az eszéki magyar központot! – nyílt nap a HMOM Központban 
2020. február 7. – Képes Újság 

Az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK) 

január 29-én nyílt napot tartottak, melyen részt vettek vidékünk magyar iskoláinak a 

végzősei. Az általános iskola utolsó osztályában minden diák fontos választás előtt áll, 

természetesen a középiskolai továbbtanulásról van szó. Ezt a döntést szeretné megkönnyíteni 

az eszéki magyar iskolaközpont vezetése az úgynevezett nyílt nappal. Ilyenkor a 

nyolcadikosokat körbevezetik az iskolában, valamint tájékoztatják őket a központ által 

nyújtott lehetőségekről és az anyanyelven történő tanulás fontosságáról, előnyeiről. 

 

Horvátországi magyar vállalkozók kimagasló teljesítményükért rangos turisztikai 
díjban részesültek 
2020. február 6. – Képes Újság  

A Napraforgó-díjakkal azon vállalkozókat, egyesületeket, rendezvényeket, programokat 

jutalmazzák minden évben, akik/amelyek a rurális turizmus területén tevékenykednek 

kimagasló teljesítménnyel. Idén három elismerés érkezett a Drávaszögbe: a várdaróci Darócz 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=2293&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=2293&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/02/06/semmi-nem-valtozott-semmitmondo-valaszokat-kapott-kmksz-jogsertesek-ugyeben-zelenszkijnek
https://karpataljalap.net/2020/02/06/semmi-nem-valtozott-semmitmondo-valaszokat-kapott-kmksz-jogsertesek-ugyeben-zelenszkijnek
https://kepesujsag.com/valaszd-az-eszeki-magyar-kozpontot-nyilt-nap-a-hmom-kozpontban/
https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-vallalkozok-kimagaslo-teljesitmenyukert-rangos-turisztikai-dijban-reszesultek/
https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-vallalkozok-kimagaslo-teljesitmenyukert-rangos-turisztikai-dijban-reszesultek/
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étterem a vidéki gasztronómia, a vörösmarti Gerstmajer pincészet a borturizmus, a Kopácsi 

Halásznapok pedig a tradicionális rendezvények kategóriában érdemelte ki a nívós díjat. 

 

Ezentúl minden héten lesz Drávatáj! 
2020. február 6. – Képes Újság  

Február 8-ától minden héten új adással jelentkezik a Drávatáj, a horvátországi magyarság 

egyetlen televíziós magazinműsora. A félórás adás változatlanul szombaton este 18.30-tól lesz 

látható a Szlavón Televízió műsorán. A Drávatáj 2002. március 15-én indult, a horvátországi 

magyarság egyetlen magyar nyelvű televíziós magazinműsoráról van szó. Az elmúlt 

időszakban elsősorban a horvátországi magyar köz- és művelődési élet eseményeivel 

foglalkozott. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 6. – Kossuth Rádió 

 

Nyolc éve alatt a kilencedik kormány is megbukott Romániában. A legutóbbi Ludovic Orban 

kormánya  mindössze három hónappal a hivatalba lépése után bukott meg a szerdán 

rendezett bizalmi szavazáson. Miközben a PSD és az RMDSZ megakadályozta a kétfordulós 

polgármester-választás bevezetését, a kormány bukása vajon megnyitja az utat az előrehozott 

választások előtt? RMDSZ álláspontjáról beszélt a szövetségi elnök.  

 

A Bánságban, Temes megyében sajátos szabályok szerint történik a jelöltek kiválasztása a  

helyhatósági választásokra. Marossy Zoltán megyei RMDSZ-elnök az eddigieknél kétszer több 

helységben tervezi lista indítását, már csak azért is, hogy a szövetség 16 év szünet után vissza 

tudjon kerülni a megyei önkormányzati testületbe. A jelöltállítás szabályait ismertette 

Marossy Zoltán. 

 

“Aggasztó, hogy a nemzeti párt elnöke, Andrej Danko a kampányhajrában gyakori közmédiás 

szerepléseit a magyarok és a szlovákok közti feszültségkeltésre próbálja kihasználni” – áll a 

Magyar Közösségi Összefogás közleményében. Egyúttal arra is figyelmeztet a magyar párt, 

hogy a szlovák közmédia adósa a magyarságnak, hiszen a napi adásidő továbbra is csupán 

percekben mérhető a törvényben meghatározott mennyiség helyett. – mondja Nagy József, a 

Magyar Közösségi Összefogás képviselőjelöltje. 
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https://kepesujsag.com/ezentul-minden-heten-lesz-dravataj/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-06_18-02-00&enddate=2020-02-06_18-40-00&ch=mr1
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Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos mutatta be Szűrtében a 

Kárpátaljai Gasztrokalauz ukrán nyelvű kiadását. A rendezvény a 8. kárpátaljai Magyar 

Konyha Hete beharangozója is volt, amelyet február 20. és 23. között szervez a Kárpátaljai 

Magyar Turisztikai Tanács.  

 

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is lesz székelyföldi operahét, azaz mini évadot tart 

Csíkszeredában a Kolozsvári Állami Magyar Opera. A részletekről Szép Gyula, az opera 

igazgatója mesélt. 

 

Egy bolgár nemzetiségű szalézi szerzetes, aki a Vajdaságban a kilencvenes évek szolgál. Ő 

Kalapis Sztoján muzslyai plébános,  az Emmausz fiúkollégium igazgatója, aki a bánsági 

magyar szórványban végzett áldozatos és eredményes munkájáért több kitüntetésben is 

részesült. Ternovácz István interjúja a Kossuth rádió Nagyok c. műsorának készült. 

 


