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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ukrán nyelvtörvény - Szijjártó Péter: a jó viszony továbbra sem a magyar 
kormányon múlik 
2020. február 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Hír Tv, Origo, kormany.hu 

Továbbra sem a magyar kormányon múlik, hogy visszatérjenek a jó magyar-ukrán viszonyhoz 

– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Facebook-oldalán az ukrán 

nyelvtörvény ügyében. A miniszter arra reagált, hogy Hanna Novoszad ukrán oktatási 

miniszter pénteki kijevi találkozójuk után azt közölte, egyik javaslatot sem tartja 

kivitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter tárgyalásukon ismertetett vele. 

Szijjártó Péter a közösségi oldalon azt írta, az ukrán oktatási miniszter pénteken több tanú – 

köztük az ukrán külügyminiszter – előtt megígérte, hogy hamarosan találkozik a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségével és egyeztet velük a javaslatokról. 

„Remélem, tartja a szavát. A jó viszonyhoz való visszatérés tehát továbbra sem rajtunk múlik” 

– hangsúlyozta a bejegyzésben. 

 

Ukrán miniszter: nem kivitelezhetők Szijjártó javaslatai a magyar nyelvű 
oktatásról 
2020. február 8. – MTI, Híradó, Mandiner, Demokrata, Origo, 888.hu, Index, Kárpátalja, 

karpatalja.ma 

Hanna Novoszad oktatási miniszter egyik javaslatot sem tartja kivitelezhetőnek azok közül, 

amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki kijevi tárgyalásukon 

ismertetett vele az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására - áll az ukrán 

politikus sajtóközleményében, amelyből a Prjamij ukrán hírtelevízió idézett péntek este a 

honlapján. Novoszad közölte: a magyar külügyminiszter két javaslatot tett. Az egyik az volt, 

hogy Ukrajna sorolja be a kárpátaljai magyar kisebbséget is a területén élő őshonos 

nemzetiségek csoportjába; az őshonos nemzetiségiek iskoláiban ugyanis a diákok az első 

osztálytól az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak minden tantárgyat. Az ukrán miniszter 

felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán jogszabály értelmében ebbe a kategóriába azokat a 

népeket sorolják, amelyeknek nincs saját államuk - ide tartoznak például a krími tatárok -, így 

nyelvük, kultúrájuk megtartásához kiemelt támogatást kell kapniuk. A magyar kisebbséget, 

miután van anyaországa, nem sorolhatják át ebbe a kategóriába - közölte. 

     

Magyarország igazságügy-minisztere aláírta az SZNT nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezését 
2020. február 7. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Demokrata, Krónika 

Varga Judit igazságügyi miniszter aláírta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai polgári 

kezdeményezését, melynek célja, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését célzó uniós 

kohéziós források elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeit is kötelező legyen 

érvényesíteni. A miniszter ezt a Facebook-oldalán jelentette be pénteken kora este. Azt írta: 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/02/08/szijjarto-peter-a-jo-viszony-tovabbra-sem-a-magyar-kormanyon-mulik
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/02/08/szijjarto-peter-a-jo-viszony-tovabbra-sem-a-magyar-kormanyon-mulik
https://mandiner.hu/cikk/20200208_az_ukran_oktatasi_miniszter_szerint_nem_kivitelezhetok_szijjarto_javaslatai_a_magyar_nyelvu_oktatasrol
https://mandiner.hu/cikk/20200208_az_ukran_oktatasi_miniszter_szerint_nem_kivitelezhetok_szijjarto_javaslatai_a_magyar_nyelvu_oktatasrol
https://kronikaonline.ro/kulfold/magyarorszag-igazsagugy-minisztere-alairta-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://kronikaonline.ro/kulfold/magyarorszag-igazsagugy-minisztere-alairta-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
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„add tovább, csatlakozzunk minél többen!”. A kezdeményezés aláírható a 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative oldalon – tette hozzá. Dabis Attila, az SZNT 

külügyi megbízottja péntek reggel az M1 aktuális csatornán arról beszélt: nagyon rosszul áll a 

nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés támogatására indított aláírásgyűjtés. 

 

SZNT: eddig kevés aláírás gyűlt össze a nemzeti régiókról szóló európai polgári 
kezdeményezés támogatására 
2020. február 7. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Demokrata, Erdély Ma, Ma7.sk 

Nagyon rosszul áll a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés támogatására 

indított aláírásgyűjtés, további támogatókra lenne szükség - mondta a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) külügyi megbízottja péntek reggel az M1 aktuális csatornán. Dabis Attila 

közlése szerint az SZNT által kezdeményezett akciót azért indították, hogy az Európai Unió is 

járuljon hozzá anyagilag a hagyományos nemzeti közösségek identitásának megőrzéséhez. 

Azt gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, amely alapvetően érint mindenkit, ehhez képest nem 

mozdultak meg azok a partnerek, akik szóban már nagyon sokszor jelentkeztek a közös 

munkára - fogalmazott Dabis Attila. Elmondta, hogy már csak 90 nap van hátra az akció 

végéig, és mindössze 60 ezer aláírás gyűlt össze. A műsorban elhangzott az is, hogy egymillió 

aláírásra lenne szükség a kezdeményezéshez. 

 

Elutasította a legfelsőbb bíróság Horváth Anna fellebbezését az 
összeférhetetlenségi ügyében  
2020. február 7. – MTI, transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A legfelsőbb bíróság szerdán kimondott jogerős ítéletében elutasította Horváth Anna volt 

kolozsvári alpolgármester fellebbezését, és jogerőre emelte a romániai Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlen tevékenység miatti elmarasztalását. Az 

ítélet kivonata csütörtökön jelent meg a bíróság honlapján. A jogerőre emelkedett 

határozatában az ANI három évre eltiltotta a köztisztségek viselésétől a politikust, aki jelenleg 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) önkormányzatokért felelős ügyvezető 

alelnöke.  

 

Nép Ügyvédje: egy régebbi gazdasági konfliktus éleződött ki Gyergyóditróban 
2020. február 7. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A nép ügyvédje szerint a ditrói pékségen alkalmazott Srí Lanka-i vendégmunkások érkezése a 

pékség tulajdonosai és egyes volt alkalmazottai között régóta meglévő gazdasági jellegű 

konfliktust élesztett fel, és ez a kiéleződött konfliktus vezetett egyes személyek szélsőséges és 

intoleráns megnyilvánulásaihoz. Renate Weber pénteken tette közzé az intézmény honlapján 

annak a helyszíni vizsgálatnak a következtetéseit, amelyet hivatalból indított és végzett a 

székelyföldi községben az ázsiai vendégmunkások ügye kapcsán. Úgy vélte, a konfliktusban 

annak is fontos szerepe volt, hogy a ditrói lakosok tájékozatlanok voltak a vendégmunkások 

helyi státusa tekintetében, és alaptalan félelmeket tápláltak velük szemben. Azt is 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt-eddig-keves-alairas-gyult-ossze-a-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezes-tamogatasara
https://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt-eddig-keves-alairas-gyult-ossze-a-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezes-tamogatasara
http://itthon.transindex.ro/?hir=58426&elutasitotta_a_legfelsobb_birosag_horvath_anna_fellebbezeset_az_osszeferhetetlensegi_ugyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58426&elutasitotta_a_legfelsobb_birosag_horvath_anna_fellebbezeset_az_osszeferhetetlensegi_ugyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=58429&nep_ugyvedje_egy_regebbi_gazdasagi_konfliktus_elezodott_ki_gyergyoditroban
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megemlítette, hogy a helyi római katolikus segédlelkész nem megfelelő viszonyulása szintén 

hozzájárult a konfliktus elmélyüléséhez.  

 

Tánczos Barna bár tanácselnöki jelöltségét visszamondta, elképzeléseit mégis 
meg akarja valósítani  
2020. február 7. – transindex.ro 

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor nem mond le Hargita megyei elképzeléseiről, a megyei 

tanácselnöki tisztségtől függetlenül - tudta meg a transindex.ro tőle. Tánczos beszélt jövőbeli 

terveiről is, mert még ha nem is vitatja Borboly Csaba érdemeit, amit a három év megyei 

tanács-elnöki mandátum alatt teljesíteni tudott, de úgy érzi, Hargita megyének ideje lenne 

„szintet lépnie”, így bár elfogadta Kelemen Hunor érveit és nem pályázza meg a tisztséget, 

elképzelésein nem változtat, csak más módszerrel fogja megvalósítani őket.  

 

Borbolyt jelölték a csíki küldöttek a Hargita Megyei Tanács vezetőségébe 
2020. február 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

54 igen szavazattal Borboly Csabát jelölte Hargita Megye Tanácsa vezetőségébe a Csíki 

RMDSZ területi küldötteinek tanácsa a február 7-i, pénteki ülésén. A 61 szavazat között 3 

nem és 4 érvénytelen voks volt. Előtte Borboly Csaba a megyei tanács vezetőjeként beszámolt 

az elmúlt 12 évi megvalósításokról, de összegeztek a Csík-térségi RMDSZ-es megyei 

tanácsosok is: Becze István, Dajka Tünde, Ferencz-Salamon Alpár, Kolozsvári Tibor, Rácz 

Árpád, Szentes Antal.  

 

Faragó Péter: még mindig nem tudjuk, mit tartalmaz a 25 sürgősségi 
kormányrendelet többsége  
2020. február 7. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A jelenlegi belpolitikai válság megoldását az előre hozott parlamenti választások nyár eleji 

megszervezése jelentené, de ezt az RMDSZ csak úgy tartja kivitelezhetőnek, ha mindenki 

számára egyenlő esélyeket biztosító választási törvény alapján tartják meg azokat – jelentette 

ki pénteki aradi sajtótájékoztatóján Faragó Péter parlamenti képviselő. Az RMDSZ Arad 

megyei szervezetének elnöke szerint az Orban-kormány a bukása előtti órákban hozott 

sürgősségi rendelettel beavatkozott a választások tisztaságába.  

 

Zatykó Gyula: A hivatali rutin akadályozza a nyelvi jogok érvényesülését 
2020. február 7. – Bihari Napló 

Harminc évvel a rendszerváltás után végre megnyílik a városházán a magyar nyelvű 

ügyintéző ablak, ahol magyar nyelven lehet hozzájutni majd a szükséges információkhoz és 

segítséget is lehet kérni az ügyintézéshez, az űrlapok kitöltéséhez – tudta meg a Bihari Napló 

Zatykó Gyulától. Ilie Bolojan nagyváradi polgármester tanácsadója a lapnak adott 

interjújában a magyar lakosság hivatali anyanyelvhasználatának korlátozásairól is kifejtette 

véleményét. 

 

E
rd

é
ly

 
 

http://itthon.transindex.ro/?hir=58433&tanczos_barna_bar_tanacselnoki_jeloltseget_visszamondta_elkepzeleseit_megis_meg_akarja_valositani
http://itthon.transindex.ro/?hir=58433&tanczos_barna_bar_tanacselnoki_jeloltseget_visszamondta_elkepzeleseit_megis_meg_akarja_valositani
http://itthon.transindex.ro/?hir=58439&borbolyt_jeloltek_a_csiki_kuldottek_a_hargita_megyei_tanacs_vezetosegebe
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121920-farago-peter-meg-mindig-nem-tudjuk-mit-tartalmaz-a-25-surg-ssegi-kormanyrendelet-tobbsege
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121920-farago-peter-meg-mindig-nem-tudjuk-mit-tartalmaz-a-25-surg-ssegi-kormanyrendelet-tobbsege
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-a-hivatali-rutin-akadalyozza-a-nyelvi-jogok-ervenyesuleset-2638023/
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Előválasztás Gyergyószentmiklóson: házról házra járnak 
2020. február 7. – szekelyhon.ro 

Mozgóurnás előválasztás lesz Gyergyószentmiklóson, erről döntött az RMDSZ városi 

szervezete. A jelöltektől egy rövid városfejlesztési elképzelést várnak, és az ezekben 

megfogalmazódó ötletek, javaslatok a helyhatósági választásokra készülő helyi RMDSZ 

programjában is tükröződni fognak. 

 

Teljesen megújul a nagyszalontai Arany-palota: új kulturális központ létesül a 
Csonkatorony szomszédságában 
2020. február 8. – Krónika 

Új kulturális központ létesül a nagyszalontai Arany János- Emlékmúzeumnak otthont adó 

Csonkatorony mellett található Arany-palotában. A felújításról, a közgyűjtemény, valamint a 

tájházként működő Arany-porta látogatottságáról Patócs Júlia, az Arany János Művelődési 

Egyesület elnöke beszélt a Krónikának. 

 

Önkormányzati öregotthont és uszodát is szeretne Székelyudvarhelyen az 
EMNT 
2020. február 8. – szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi költségvetés-tervezettel kapcsolatos elképzeléseit ismertette egy pénteki 

sajtótájékoztatón az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) helyi szervezete, ahol kiderült, 

hogy egyebek mellett városi fedett uszodát, hospice központot és önkormányzati öregotthont 

is szeretnének. Mindemellett a nemzeti régiók védelme érdekében elindított polgári 

kezdeményezés aláírására is buzdítottak. 

 

Egy 18 éves helybélit gyanúsítanak a héderfájai harangláb felgyújtásával 
2020. február 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Őrizetbe vettek egy 18 éves héderfájai fiatalt, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan 

felgyújtotta a falu református templomának haranglábát, ami teljesen megsemmisült a 

tűzben – írja a zi-de-zi.ro portál a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményét idézve. 

A közigazgatásilag Küküllőszéplak községhez tartozó Héderfáján szombat hajnalban, három 

óra körül vették észre, hogy ég a 19. században épült harangláb. A lángokban a két harang is 

megsemmisült. A tűzoltóság illetékese valószínűsítette, hogy gyújtogatás okozta a tüzet, és 

annak a gyanúját erősítette meg Nagy Csaba héderfájai református lelkész is. Mint mondta: 

ismeretlenek két korábbi alkalommal sikertelenül próbálták felgyújtani a haranglábat.  

 

Fel kell mutatni a sikertörténeteket 
2020. február 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az üzleti kapcsolatok kialakítása, egymás tevékenységének megismerése és nem utolsósorban 

Marosvásárhely, illetve Maros megye sikeres magyar vállalkozóinak bemutatása volt a célja 

annak a konferenciának, amelyet a hétvégén szerveztek meg Marosvásárhelyen. A CED 

Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és a St. Georgius Manager Club 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/elovalasztas-gyergyoszentmikloson-hazrol-hazra-jarnak
https://kronikaonline.ro/kultura/teljesen-megujul-a-nagyszalontai-arany-palota-uj-kulturalis-kozpont-letesul-a-csonkatorony-szomszedsagaban
https://kronikaonline.ro/kultura/teljesen-megujul-a-nagyszalontai-arany-palota-uj-kulturalis-kozpont-letesul-a-csonkatorony-szomszedsagaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/onkormanyzati-oregotthont-es-uszodat-is-szeretne-szekelyudvarhelyen-az-emnt
https://szekelyhon.ro/aktualis/onkormanyzati-oregotthont-es-uszodat-is-szeretne-szekelyudvarhelyen-az-emnt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121965-egy-18-eves-helybelit-gyanusitanak-a-hederfajai-haranglab-felgyujtasaval
https://szekelyhon.ro/aktualis/fel-kell-mutatni-a-sikertorteneteket
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első alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei Vállalkozói Konferenciát, amelyen 

háromszáz cégvezető, üzletember vett részt Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában. 

Nyolcvanan érkeztek Magyarországról, Felvidéről és Délvidékről, de ott voltak az Erdély-

szerte tevékenykedő magyar cégvezetők is. 

 

Héderfáji gyújtogatás: a református lelkész szerint magyar a feltételezett 
elkövető 
2020. február 9. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

A héderfáji fiatalt szombaton őrizetbe vették, és kezdeményezték az előzetes letartóztatását. A 

gyanúsítottat gyújtogatás útján elkövetett rongálás bűntette miatt vizsgálják. A tűzoltóság 50 

ezer euróra becsülte a keletkezett kárt. Nagy Csaba héderfáji református lelkész az MTI-nek 

elmondta: a község polgármesterétől értesült a gyanúsított őrizetbe vételéről. A tiszteletes 

hozzátette: a 18 éves fiú egy dicsőszentmártoni szakiskola diákja, magyar nemzetiségű és egy 

neoprotestáns gyülekezet tagja. 

 

Létezik ellenszer az akut romániai munkaerőhiányra – A vendégmunkások 
behozatala csak rövid távú megoldást jelent 
2020. február 9. – Krónika 

Számos oka van a romániai munkaerőhiánynak, de ezek többsége szaktudással és megfelelő 

hozzáállással orvosolható – állítják a Krónika által megkérdezett gazdasági szakemberek. 

Véleményük abban is megegyezik, hogy a munkaerődeficiten csak rövid távon enyhít a 

vendégmunkások „importja”. 

 

Hivatalból vizsgálódik a rendőrség a Sepsiszentgyörgyön megjelent 
magyarellenes feliratok miatt 
2020. február 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Sepsi OSK labdarúgócsapat szurkolóinak hivatalos Facebook-oldalán tették közzé 

szombaton, hogy magyarellenes, illetve a csapatot sértő feliratok jelentek meg 

Sepsiszentgyörgyön. A rendőrség vasárnap arról tájékoztatott, hogy hivatalból nyomozást 

indítanak. A stadion közelében, a Múzsák és Egészségügy sétány között ismeretlenek 

festékszóróval fújták fel román nyelven, hogy Kapd be, Magyarország! (Muie Ungaria), Kapd 

be, Sepsi OSK! (Muie Sepsi OSK) és Menjetek el! (Plecați) feliratokat, valamivel odébb a 

Gyerünk, FCSB! (Hai FCSB), a 2017-ig Steaua néven ismert bukaresti labdarúgóklubot 

biztató felirat is megjelenik. A rendőrség tájékoztatása szerint az online megjelent 

információk alapján hivatalból indítottak eljárást a xenofób feliratok miatt, uszítás és 

diszkrimináció gyanújával vizsgálódnak. 

 

Ezúttal Kalotaszegen szúrta valakinek a szemét a magyar helységnévtábla 
2020. február 9. – maszol.ro 

Megrongálták a Kolozs megyei Méra helységnévtábláját, de a vandál(ok)nak csak a magyar 

elnevezés volt zavaró. Az év eleje óta megsokasodtak a magyar helységnévtáblák elleni vandál 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hederfaji-gyujtogatas-a-reformatus-lelkesz-szerint-magyar-a-feltetelezett-elkoveto
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hederfaji-gyujtogatas-a-reformatus-lelkesz-szerint-magyar-a-feltetelezett-elkoveto
https://kronikaonline.ro/gazdasag/jo-menedzsment-es-munkamoral-a-munkaerohiany-ellenszere-n-a-vendegmunkasok-behozatala-csak-rovid-tavu-megoldast-jelent
https://kronikaonline.ro/gazdasag/jo-menedzsment-es-munkamoral-a-munkaerohiany-ellenszere-n-a-vendegmunkasok-behozatala-csak-rovid-tavu-megoldast-jelent
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatalbol-vizsgalodik-a-rendorseg-a-sepsiszentgyorgyon-megjelent-magyarellenes-feliratok-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatalbol-vizsgalodik-a-rendorseg-a-sepsiszentgyorgyon-megjelent-magyarellenes-feliratok-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121977-ezuttal-kalotaszegen-szurta-valakinek-a-szemet-a-magyar-helysegnevtabla


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 10. 
6 

cselekedetek: a 2020-as esztendő első hetében több udvarhelyszéki település 

helységnévtábláján mázolták le a magyar nyelvű feliratokat, néhány napra rá Nagyszalontán 

próbálták meg eltüntetni a város nevéből a nagy jelzőt, a múlt hónap végén pedig 

Gyergyószentmiklós és Gyilkostó üdülőtelep nevét festették le.  

 

Ahol össze tud fogni a helyhatósági választásokra az RMDSZ és az MPP 
2020. február 9. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) helyi vezetői is részt vettek az RMDSZ Csernáton községi 

szervezetének bővített választmányi ülésén, ahol eldöntötték, hogy a továbbiakban is 

támogatják az RMDSZ-es Fábián Sándor polgármestert, és az alpolgármesteri tisztségre az 

MPP-s Mágori István önkormányzati képviselőt jelölik. „Amíg mások beszélnek róla, addig 

mi már elkezdtük a magyar összefogást helyi szinten. Csernáton az első háromszéki község, 

ahol megvalósítottuk az összefogást, hasonlóan fogunk viszonyulni minden helyi igényhez” – 

mondta el Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. 

 

Függőben a román honosítási folyamat 
2020. február 10. – Krónika 

Kétszázhatvanezer moldovai állampolgársági kérésének elbírálását függesztették fel a román 

hatóságok az orosz és ukrán kérvényekkel kapcsolatos csalásgyanú nyomán. Ana Guțu, a 

román kormány Moldovai Köztársasággal való kapcsolattartásért felelős hivatalának 

államtitkára szerint az eljárás azért állt le, mert kérdések merültek fel 3500 orosz és ukrán 

kedvezményes honosítási kérelme esetében. 

 

A vörös vonalról is szó volt Dunaszerdahelyen a Magyar Közösségi Összefogás 
fórumán 
2020. február 7. – Körkép 

Dunaszerdahelyen tartottak fórumot a Magyar Közösségi Összefogás parlamenti 

választásokon induló jelöltjei. A rendezvényen a pártszövetség mindhárom politikai 

csoportosulása képviseltette magát. A hallgatóság tagjainak felvetésére szóba került az 

autonómia, a Beneš-dekrétumok kérdése is. A megjelenteket érezhetően az érdekelte, hol van 

az a határ, amely mögé az MKÖ  nem hátrál a szlovák pártokkal szemben.    Az Összefogás 

dunaszerdahelyi fórumára egy kávézóban került sor. A mozgalom színeiben Mózes Szabolcs, 

Rácz Orsolya és Bokor Réka, az MKP részéről Nagy Dávid, a Magyar Fórum oldaláról pedig 

Gál Zsolt jelent meg.   A bemutatkozásokat követően a hallgatók tehették fel kérdéseiket. Nem 

kellett sokat várni, az első felszólaló rögtön az MKÖ SaS-szel közös, a választók egy részének 

körében elbizonytalanodást okozó sajtótájékoztatóját rótta fel Mózes Szabolcséknak. 

 

A középiskolások körében népszerűbb a Magyar Közösségi Összefogás, mint a 
Most-Híd 
2020. február 8. – Ma7.sk, Körkép 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ahol-ossze-tud-fogni-a-helyhatosagi-valasztasokra-az-rmdsz-es-az-mpp
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/07/a-voros-vonalrol-is-szo-volt-dunaszerdahelyen-a-magyar-kozossegi-osszefogas-foruman-kepekkel/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/07/a-voros-vonalrol-is-szo-volt-dunaszerdahelyen-a-magyar-kozossegi-osszefogas-foruman-kepekkel/
https://ma7.sk/aktualis/a-kozepiskolasok-koreben-nepszerubb-a-magyar-kozossegi-osszefogas-mint-a-most-hid
https://ma7.sk/aktualis/a-kozepiskolasok-koreben-nepszerubb-a-magyar-kozossegi-osszefogas-mint-a-most-hid


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 10. 
7 

Olvasható ki a középiskolákban végzett felmérés adataiból, amelyet a Diákválasztás 

(Študentské voľby) aktivistái szerveztek. A szavazáson 102 gimnázium, 71 szakiskola és négy 

művészeti középiskola 15 évnél idősebb diákjai vettek rész február 4. és 7. között. A részvételi 

arány 57,45% volt - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Martin Kuštek aktivista. A felmérés 

szerint a középiskolások körében a PS-Spolu nyerné a parlamenti választást a szavazatok 

23,36 százalékával, a második az OĽaNO lenne 16,32 százalékkal, a harmadik pedig az ĽSNS 

a szavazatok 10,89 százalékával. Az ötszázalékos bejutási küszöböt 9,61 százalékkal átlépné a 

Za ľudí, 9,2 százalékkal a Sme rodina és 7,14 százalékkal az SaS. A Magyar Közösségi 

Összefogás a diákok körében 1,6 százalékot, míg a Most-Híd 1,13 százalékot érne el. 

 

Bugár: Nem tetszik, hogy néhányan Kuciakék tragédiáján élősködnek 
2020. február 8. – Ma7.sk 

A köztévé Szombati dialógusok című műsorának vendége volt Bugár Béla, a vegyespárt 

elnöke és Boris Kollár, a Sme rodina első embere. Az adás központi témája természetesen a 

választási kampány volt, de a két politikust a Kočnerhez és köréhez fűződő viszonyukról is 

kérdezték. Mind Bugár, mind Kollár egyetértettek abban, hogy az utóbbi hetekben, a sajtó és 

a közvélemény aktív érdeklődése mellett zajló bírósági tárgyalások alaposan kihatnak majd a 

választások eredményére. Bugár ezzel kapcsolatban közölte, nincs ínyére, hogy a két 

fiatalember tragédiáját néhányan "parazitaként" használják fel. Az elnök nem részletezte, 

kikre is gondolt a fenti mondatával, ugyanakkor szavait nem lehet másképpen értelmezni, 

minthogy azok felett tört volna pálcát, akik Kočneren és társain keresztül támadják a 

kormánypártokat. 

 

Fordult a kocka? Az MKÖ a bejutás küszöbén, 3% alatt a Most-Híd 
2020. február 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Ha január végén rendezték volna a parlamenti választást Szlovákiában, azt a Smer-SD nyerte 

volna 21,9 százalékkal. A fenti állításban nincsen semmi meglepő. Ugyanakkor az MVK 

ügynökség 1123 személy bevonásával elkészített felmérése hozott néhány igen érdekes 

eredményt. A második helyen az ĽSNS-t mérték 12,7 százalékkal, ez is várható volt. Az 

OĽaNO  szerezte volna a szavazatok 8,9 százalékát, a negyedeik és az ötödik helyen két 

parlamenten kívüli párt végzett volna: a Za ľudí (8,5%) és a PS-Spolu (8,1%) . Az ötszázalékos 

bejutási küszöböt még a KDH (7,5 %), a Sme rodina (6,5 %) és az SNS (6 %) lépte volna át. Az 

már sokkal érdekesebb, hogy az MVK felmérése mit mutat a magyar szavazatokért ringbe 

szálló pártok támogatottságáról. A Magyar Közösségi Összefogás a felmérés szerint 4,6 

százalékot, a parlamenti SaS 3,8 százalékot, a Jó választás és a Most-Híd egyaránt 2,9 

százalékot kapott volna. 

 

Élni kell a lehetőségekkel: kultúraszervezés Gömörben 
2020. február 8. – Ma7.sk 

A regionális turizmus jelenthetné az ország déli régiói, legfőképp a nagy munkanélküliséggel 

küzdő Gömör számára az egyik lehetséges kitörési pontot. Így gondolja Nagy György 

kultúraszervező, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke. Mint mondja, a vidék 
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páratlanul gazdag természeti kincsekben és épített örökségben, csak élni kell a 

lehetőségekkel. A regionális turizmus hatalmas, nagyrészt kiaknázatlan lehetőséget jelent az 

egész Felvidék, de főleg a gömöri régió számára, hiszen messze földön nincs ilyen kis 

területen annyi érdekes és értékes látnivaló, mint itt. Lépten-nyomon természeti értékek és 

páratlanul szép épületek váltják egymást. Egyórás, vagy sok esetben jóval rövidebb autózással 

nemzeti parkot, UNESCO világörökségi helyszíneket, látványos cseppkő-, jég- vagy 

aragonitbarlangot, várakat, kastélyokat, értékes freskókkal vagy kazettás mennyezettel 

díszített templomokat és még sok kincset kereshet fel az ide látogató. Valóságos 

turistaparadicsom lehetne ez a vidék. 

 

Őry Péter parázs vitája a Nézőpontban 
2020. február 9. – Ma7.sk 

Államnyelven kell előadni a magyar népművészeti műsorokat? Simogat csak a 

nyelvrendőrség? Nézőpont című műsorunkban Rigó Konrád és Őry Péter vitázott. Vajon 

rendben van-e, hogy az állami folklórtámogatásokból csak akkor kaphatnak a Szlovákiában 

élő kisebbségi csoportok, ha a műsorukat államnyelven adják elő? És az, hogy a szlovák 

kulturális minisztériumhoz tartozó Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) kevesebbet fordít a 

felvidéki magyar közösség kulturális támogatására, mint amennyi a Magyarországról érkező 

több millió eurónyi támogatásokból adó formájában befolyik a szlovák állam kasszájába? 

Vajon szimbolikus-e a nyelvrendőrség, vagy tényleges munkát végez? És van-e garancia arra, 

hogy változás esetén előrelépés történjen ezekben a kérdésekben? 

 

A legendás JAIK 
2020. február 9. – Ma7.sk 

A pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub tavaly ünnepelte megalakulásának 55. évfordulóját. A 

szervezet 1964-ben jött létre, feladata és célkitűzése azóta sem változott: magyar 

egyetemistákból és diákokból aktív magyar közösséget építeni a szlovák fővárosban. Milyen 

magyar egyetemistának lenni Pozsonyban? Mennyire könnyű beilleszkedni a szlovák 

környezetbe? Minderről a JAIK alelnökét, Kabai Tamást kérdezték, aki Párkányból érkezett 

Pozsonyba, ahol a Comenius Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Karának hallgatója. 

Tamás a bátyja révén ismerkedett meg a Diákhálózattal, amely a JAIK ernyőszervezete. 

Ugyanakkor több ismerőse már a klub tagja volt. A klub minden szemeszter elején nyílt 

gyűléseket tart, amelyekre bárki elmehet. 

 

Az MKÖ lemondásra szólította fel Sakovát, mert alkotmánytörvényt sértett! 
2020. február 9. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Denisa Saková hétvégén kiszivárgott, a külföldi szavazók ellen hangoló kijelentései újabb jele 

annak, hogy a koalíció retteg a változástól és a külföldi szavazóktól – írja nyilatkozatában a 

Magyar Közösségi Összefogás. Az MKÖ szerint a belügyminiszter kijelentéseivel ráadásul 

törvényt is sértett, konkrétan az összeférhetetlenségi alkotmánytörvényt (119/1995 Tt.), 

melynek 3. fejezetének 1. a) pontja kimondja, hogy a köztisztviselő nem használhatja ki az 

állami funkciója során szerzett információkat saját maga vagy más javára. A Magyar 
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Közösségi Összefogás ezért felszólítja a belügyminisztert, hogy mondjon le hivataláról, a 

koalíciós pártokat pedig, hogy kezdeményezzék leváltását. 

 

A nánai kisiskola újabb sikerei 
2020. február 9. – Felvidék Ma 

A nánai kisiskola eredményeiről, sikereiről már többször tudósítottunk. Hazai berkekben a 

gyermekek és az önkormányzat pénzeszközeinek hiánya, na meg az oktatási rendszer 

különböző nézeteinek ütközése miatt már évek óta zajlik a kisiskolák „lenni vagy nem lenni” 

vitája. Sokan kinyilvánítottuk már véleményünket, hogy soha semmilyen hátrányuk nem volt 

és nincs a falusi – akár összevont – kisiskoláknak (1-4. évfolyamra gondolva), sőt a mai 

világban szinte gyógyírt jelentenek a 6-10 éves nebulóknak. A nap folyamán (beleértve a 

napközis iskolákat is) csak rájuk hárul a figyelem, a kis létszámnak köszönhetően a tanítónak 

gondja van minden egyes gyermekre. Jobban oda tud figyelni a gyermek igényeire, és segít a 

szülőknek a problémák megoldásában. 

 

Csodasarkok Óbecsén 
2020. február 8. – Pannon RTV  

2019-ben hetedik alkalommal hirdette meg a Magyar Kormány a határon túli gyerekek 

számára a Miénk a város! programot. A novemberig tartó internetes játékkal két óbecsei 

iskolába is került Csodasarok. A Kárpát-medencei verseny 50 nyertese közül 29 vajdasági 

volt. Óbecsén a Petőfi Sándor Általános Iskolába is került egy Csodasarok. Az ajándékokat a 

Magyar Nemzeti Tanács képviselői adták át nemrégiben az intézményeknek. 

 

Megalakult a Doroszlói Értéktár Bizottság 
2020. február 8. – Magyar Szó    

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai, Fehér Viktor és Vázsonyi Csilla 

bábáskodásával szerdán megalakult a Doroszlói Települési Értéktár Bizottság, amelynek 

tagjai a helyi értékek a Vajdasági Magyar Értéktárba való felterjesztésének előkészítésével, a 

felterjesztések megtételével foglalkoznak majd. A helyi bizottság elnöke Gellér Eszter lett. A 

bizottság a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület szekciójaként működik. 

 

Muzslya: Megtartották a IX. Téli Fesztivált 
2020. február 8. – Vajdaság MA  

Muzslyán kilenc éve indították útjára a téli fesztivált, amely mára már két részből áll, ugyanis 

ilyenkor tartják meg a hagyományos farsangi felvonulást, illetve rendezik meg a 

töpörtyűfesztivált. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pásztor István, a tartományi 

parlament elnöke, a VMSZ elnöke, akinek a mai napon a muzslyai esemény volt a negyedik 

disznótoros rendezvény, amin részt vett, és mint hangsúlyozta, látszik, hogy fellendülőben 

van a hagyományoknak az újraélesztése, újragondolása, lendülettel való megtöltése. 
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Klimkin: Ha nem segítünk a magyaroknak, Kárpátalja egy része magyar 
enklávévá válik 
2020. február 9. – Kárpátalja, karpat.in.ua  

Pavlo Klimkin, az ország egykori külügyminisztere nem hagyta szó nélkül Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi ukrajnai látogatását. Az exminiszter úgy 

látja, hogy mindenki csak arról beszél, hogyan kell megtanítani a kárpátaljai magyarokat 

ukránul, azonban ezen kívül más fontos tényezőket is számba kellene venni. 

„Mindannyiuknak teljes értékű ukrán állampolgárrá kell lenniük. Természetesen, saját 

identitásuk elvesztése nélkül. Ehhez az ukrán nyelv mellett szükségük lenne alaptudásra 

Ukrajna történelméből, földrajzból, állam- és jogtudományból” – közölte Klimkin. Véleménye 

szerint ezeket a tudományágakat akár egy tantárgyba is be lehetne sűríteni. 

 

Brenzovics László: Szijjártó Péter javaslatai segíthetnek a magyar–ukrán 
kapcsolatok rendezésében 
2020. február 8. – Kárpátalja, karpat.ina.ua  

Pénteken az ukrán fővárosba tett látogatást Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter, ahol találkozott Dmitro Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettessel, Hanna 

Novoszad ukrán oktatási miniszterrel, Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszterrel és Olekszij 

Honcsaruk miniszterelnökkel. A külügyminiszter az ukrán tárgyalópartnereit azon 

javaslatokról tájékoztatta, amelyek az ukrán nyelv kisebbségi oktatására és a kárpátaljai 

magyarok anyanyelve egyidejű megőrzésének lehetőségére vonatkoznak. 

 

Fedinec Csilla: belpolitikai vihart okozna, ha Kijev visszatáncolna a nyelvtörvény 
ügyében 
2020. február 8. – Kárpáti Igaz Szó  

Nem akar engedni Ukrajna az oktatási és a nyelvtörvény ügyében, ennek egyik oka, hogy ez a 

lépés nagy belpolitikai vihart okozna – mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos 

Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja tudományos főmunkatársa az M1 aktuális 

csatornán szombaton. A szakértő kifejtette: az elmúlt 25 évben nem volt – az “ukránosítás 

tekintetében” – olyan törvény, mint a mostani oktatási, illetve a nyelvtörvény. Ha a 

kérdésben az ukrán kormány visszakozna, ez olyan súlyos belpolitikai helyzethez vezetne, 

amely akár egy harmadik forradalmat is okozhat. 

 

Magyar táncháztalálkozó Linzben 
2020. február 9. – volksgruppen.orf.at  

Négy tánccsoport, közel 70 táncos lépett színpadra február 8-án Linzben, a harmadik 

táncháztalálkozón. A Szent Antal Plébánián rendezett esemény célja az volt, hogy közelebb 
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https://karpataljalap.net/2020/02/09/klimkin-ha-nem-segitunk-magyaroknak-karpatalja-egy-resze-magyar-enklaveva-valik
https://karpataljalap.net/2020/02/09/klimkin-ha-nem-segitunk-magyaroknak-karpatalja-egy-resze-magyar-enklaveva-valik
https://karpataljalap.net/2020/02/08/brenzovics-laszlo-szijjarto-peter-javaslatai-segithetnek-magyar-ukran-kapcsolatok
https://karpataljalap.net/2020/02/08/brenzovics-laszlo-szijjarto-peter-javaslatai-segithetnek-magyar-ukran-kapcsolatok
https://kiszo.net/2020/02/08/fedinec-csilla-nagy-belpolitikai-vihart-okozna-ha-kijev-visszatancolna-a-nyelvtorveny-ugyeben/
https://kiszo.net/2020/02/08/fedinec-csilla-nagy-belpolitikai-vihart-okozna-ha-kijev-visszatancolna-a-nyelvtorveny-ugyeben/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033960/
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hozza egymáshoz a közös kulturális örökséget továbbadó csoportokat. A kétévente 

megrendezett találkozóra ez alkalommal ausztriai és anyaországi csoportokat hívtak meg a 

szervezők, mondta Cseres Alex, a házigazda Ne-felejts Táncegyüttes vezetője. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. február 9. – M1 

 

Folytatódik a kettős mérce az ukrán jogalkotásban – vélik a kárpátaljai magyarok. Az ukrán 

parlament ugyanis végső olvasatban is elfogadta a középfokú oktatást szabályozó, 

kisebbségeket is érintő törvényjavaslatot. Ez három csoportba, egyfajta kasztrendszerbe 

sorolja az Ukrajnában élő kisebbségeket és eszerint ír elő számukra megfelelőnek tartott 

oktatást. 

 

A felvidéki Ipolyságon járunk. Itt él családjával Zachar Pál, a Magyar Közösségi Összefogás 

egyik képviselőjelöltje. A mérnök-informatikus fiatalember iskolás kora óta aktív részese a 

felvidéki magyar közösségi életnek. 

 

Ritkaságnak számít, hogy egy háromgyermekes családban két testvér is ugyanazt a szakmát 

választja. A ritka kivételek közé tartoznak a székelyföldi Zörgő fivérek, akik mindketten 

állatorvoslással foglalkoznak.   

 

Halmiban járunk. Szatmár megye északnyugati részén, amely a magyar-román-ukrán 

hármashatár közelében fekszik, Kárpátaljával határos település. A településen  szervezett 

böllérversenyre látogatott a Kárpát Expressz stábja.  

 

Térkép 

2020. február 8. – Duna World 

 

A Bodrogközben ért véget a budapesti Szent László Társulat Kárpát-medencei adományosztó 

körútja. A gyűjtést a Rákóczi Szövetség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a  Lazarista 

rendház közösen szervezte meg. Sok önkéntes is kapcsolódott hozzájuk. Magyarországi 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-02-09-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-02-08-i-adas/
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iskolákban, parókiákon és plébániákon gyűjtöttek adományokat. Idén a perbenyiki Jó Pásztor 

anyaotthonba is eljutottak, ahol bizony mindig jól jön a segítség. 

 

A Kárpáti Igaz Szó, a kárpátaljai magyarok közkedvelt újságja megalakulásának 100. 

évfordulóját ünnepelte a napokban. A „Kiszó” , ahogy ott nevezik , kitartott a legnehezebb 

időkben is, átvészelte a történelmi változásokat, diktatúrákat és ideológiákat. Mindig egy 

dolgot tartott szem előtt, hogy felkiáltójel legyen és védje a magyar közösséget, amely 

kisebbségben él szülőföldjén. 

 

Magyar kulturális központot alakítanak ki Nagyváradon , a Sonnenfeld palotában a magyar 

kormány támogatásával. A felújítási munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek el. 

 

Idén is meghirdeti „Diákutaztatási programját” a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a 

Rákóczi Szövetség. A pályázatra bármely magyar Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet 

február 20-áig.  

 

Varga Vilmos és kortársai címmel hamarosan megnyitja kapuit Erdély és a Partium első 

színészmúzeuma. A múzeum létrehozásának az  apropót  a nagyváradi Kiss Stúdió Színház 

megalakulásának negyedévszázados  évfordulója adja.   

 

Magyar népzenei képzés indult Felvidéken a nagyidai Ilosvai Házban, Tinódi Tanoda néven. 

A hiánypótló képzést az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes kezdeményezte és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával jött létre. A Tinódi Tanodában anyaországi népzenészek 

segítenek majd eligazodni a zene rejtelmeiben.. 

 

A különleges hangszereken játszó vajdasági Bodros Zenekar a közmédia „ Fölszállott a Páva 

népzenei és néptánc vetélkedőn egészen a középdöntőig jutott. A dél-vidéki Moholban 

énekelt népdalcsokorral  az ifjú zenészek hamar a közönség szívébe lopták magukat. 

 

Farsangi fánk, jókedv, eszem-iszom és színdarab – nagyjából ezek a legfontosabb kellékei a 

farsangi vigasságoknak. A legtöbb székelyföldi faluban a házaspárok ilyenkor úgynevezett 

kosaras- vagy színdarabos bálokban mulatnak. A hagyományaikhoz igencsak ragaszkodó 

nyikómalomfalviak egységesen népviseletben mulatnak. A szomszédos településeken pedig 

jelmezt öltenek és bohózatokat játszanak – no és sokat kacagnak.  
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Öt kontinens 

2020. február 8. – Duna World 

 

Megemlékezések otthona, misék helyszíne – a Dallas-i ciszterci apátságban havonta egyszer 

összegyűlik a magyar hívek közössége. Ilyenkor magyar nyelvű misét tart számukra az 

apátság. De nemcsak ekkor, nemzeti ünnepeinken is itt találkoznak azok, akik le akarják róni 

tiszteletüket a hősök előtt, és együtt emlékeznek a történelmi eseményekre.  

  

Három Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas is érkezett a tavalyi évben az argentin fővárosban 

élő magyar közösséghez. A Bueonos Aires-i magyar házban működik a Regős 

néptáncegyüttes, őket a gödöllői Teszáry Miklós és Léránt Andrea készíti fel, míg a 

metropolisz legnagyobb magyar könyvtárában Tari Adrienn, szegedi ösztöndíjas rendszerezi 

a köteteket. Buenos Airesben K. Debreceni Mihály és Vass Tamás járt. 

  

Már most megkezdődtek az előkészületek a XVII. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozóra, 

amelynek idén Queensland állam ad otthont. Ausztrália legszebb tengerparti városa az év 

végén fogadja majd a kontinens összmagyarságát, és természetesen mindenkit, aki érdeklődik 

a magyar hagyományok és kultúra iránt. Az egyhetes fesztiválra Magyarországról és 

Erdélyből is érkeznek majd fellépők és látogatók egyaránt. 

  

Csaknem 4 évtizede érkezett családjával együtt a németországi Ulmba Bazcúr Magdolna. 

Mozgalmas évek után sikerült gyökeret vernie, de magyarságát sosem feledte. Az évek során 

aktív tagja lett a helyi magyar közösségnek, majd a Németországi Magyar Szervezetek 

Szövetsége munkatársaként vette ki részét a közösségi munkából.  

  

2014 szeptemberében kezdte meg működését a Nürnbergi Hétvégi Magyar Iskola a 

Bajorországi Magyar Iskola tagintézményként akkor 34 diákkal, 3 pedagógussal. Az elmúlt 

években a létszám folyamatosan növekedett. Kéthetente tartanak foglalkozásokat, ahol a 

gyerekek nem csak tudásra tesznek szert, hanem magyar közösségre is lelnek.  

  

Magyarul beszélni - távol az óhazától ez az egyik legnagyobb kihívás. Főleg azoknak a 

gyerekeknek, akik már nem is Magyarországon születtek. A kaliforniai Vadrózsa Óvodában és 

Iskolában nem csak az apróságoknak, hanem a felnőtteknek is segítenek megtanulni az 

anyanyelvet. Emellett persze a magyar szokásokat és hagyományokat is igyekeznek életben 

tartani az intézményben. 

  

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-02-08-i-adas/
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Határok nélkül 

2020. február 7. – Kossuth Rádió  

 

Szerbiában áprilisban parlamenti választásokat tartanak. Belgrádban most folyik a vita a 

választási törvény módosításáról. Európai Uniós nyomására ezt azért kezdeményezte a szerb 

kormány, hogy megkönnyítse a parlamentbe jutást a tavaszi választások bojkottálásával 

fenyegetőző ellenzéki pártoknak. A tervezett módosítás azonban a kisebbségi pártok 

parlamentbe jutását is befolyásolja. Részletek Ternovácz Istvántól. 

 

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésének ügyét 

magáénak érzi a Csongrád Megyei Önkormányzat is.  Aláírásgyűjtésükhöz csatlakozott a 

Szegedi Tudományegyetem. Ma déli 12 órakor az egyetem fő épülete előtt felállított standon 

aláírásával támogatta az ügyet  Rovó László rektor ,  Fendler Judit kancellár ,  valamint  

Polner Örs megyei önkormányzati alelnök is. Nagy Margit összeállításában először Rovó 

Lászlót az SZTE rektorát halljuk.. 

 

A Nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést interneten is aláírhatják a 

nemzetiregiok.eu honlapon, a támogatom fülre kattintva. 

 

A marosvásárhelyi  St.Georgius Manager Club és a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat  szervezte az I. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát Marosvásárhelyen. 

Erdei Edit - Zsuzsánna összeállítása, a többnapos rendezvény két előadójával készült. 

 

Kárpátaljáról Budapestre, majd Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe utaztak a héten a 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző program résztvevői, amit a Mathias Corvinus Collegium 

indított el Kárpátalján már második alkalommal. A képzés célja, hogy gyakorlatias politikai 

tudással vértezze fel a résztvevő 16 kárpátaljai magyar fiatalt, akik hosszú távon saját 

közösségük alakítói kívánnak lenni. Brüsszelben, Bocskor Andrea kárpátaljai európai 

parlamenti képviselő látta vendégül a hallgatókat, akik megismerkedhettek az EU 

működésével, illetve az uniós kisebbségvédelemmel egyaránt. Iváncsik Attila összeállítása.  

 

Nagy lehetőségek vannak a délvidéki turizmusban – vélik Magyarkanizsán, ahol már több éve 

kiosztják a Tiszavirág turisztikai díjat. Ezt az ágazatot preferálja az elkövetkező négy évben a 

magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési program. A magyarkanizsai 

tapasztalatokról kérdezte Németh Ernő elsőként Koza Róbertet, a helyi Turisztikai 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-07_18-02-00&enddate=2020-02-07_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 10. 
15 

Desztináció Menedzsment elnökét, majd Sarnyai Csaba tiszai hajóskapitányt, aki a Tiszavirág 

turisztikai díj mellett  megkapta az év turisztikai vállalkozója címet is. 

 

Nagyszalontán felújítják az Arany Palotát. . A Csonkatorony szomszédságában álló épületben 

renoválása után,  az Arany János Művelődési Egyesület egy kulturális központot szeretne 

kialakítani.  A munkálatokat a tervek szerint nyár végére fejezik be. Ionescu Nikolett 

összeállítása. 

 

Új kiadvánnyal bővült a történelmi Magyarország felsőoktatási intézményeit bemutató 

könyvsorozat. A rozsnyói felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1814 – 1852 címmel látott 

napvilágot a sorozat 19. könyve,  amelyet Rozsnyón, a Bányászati Múzeum Képzőművészeti 

Galériájában mutatott be Szögi László történész  a sorozat szerkesztője. A kötet   a Rozsnyói 

Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium egykori hallgatóiról közöl érdekes adatokat. A 

kutatás a történelmi Magyarország teljes területére kiterjed. Palcsó Zsóka összeállítása. 

 

Határok nélkül 

2020. február 8. – Kossuth Rádió 

 

Tavaly ősz óta látható az Arad Megyei Múzeumban a Szent Korona és a jogar másolata, ami a 

muzeológusok szerint is kuriózum. A feltehetően az 1896-os millenniumi világkiállításra 

készült replikák alkotója ismeretlen, pontosan azt sem tudják, mikor került az aradi 

múzeumba, és ott meddig volt látható. A raktárakból előkerült, a magyar koronázási 

jelképekről készült másolatokhoz fogható régi replika csak a Nemzeti Múzeumban, illetve két 

magángyűjtőnél található.  

 

Határtalan Képzőművészet címmel fiatal vajdasági és felvidéki magyar képzőművészek 

munkáiból nyílt közös tárlat Szabadkán, a Kortárs Galériában. A megnyitón elhangzott, hogy 

10-20 éve még viszonylag könnyű volt magyarországi kiállításokon megismerni a délvidékről 

érkező művészeket sajátos, egyéni látásmódjukról, technikai felkészültségükről. A 

globalizálódó világban manapság ez már kevésbé érhető tetten, viszont a fiatal művészekben 

olyan megfontoltság fedezhető fel, ami korábban nem volt jellemző. A felvidéki kiállítók 

sajnos nem tudtak Szabadkára utazni a megnyitóra, így néhány délvidéki művész mond 

véleményt a kiállított munkákról és vall az alkotói hitvallásról.  

 

Idén 18. alkalommal szervezték meg Szenttamáson az Őseink zenéje című népzenei 

találkozót.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-08_19-05-00&enddate=2020-02-08_19-46-00&ch=mr1
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A Mezővári Kovács családot Kárpát-medence szerte ismerik és szeretik. Missziójuknak 

tekintik, hogy koncertjeiken hitet tegyenek Isten és a magyarság mellett. Időközben 

megszervezték saját közösségük kulturális életét is,így a fiataloktól az idősekig minden 

generáció látogatja az általuk szervezett ének-zene foglalkozásokat.  

 

A nagybecskereki járásba sorolt Écskát, és a hozzá tartozó 30 000 holdas birtokot 1781-ben az 

örmény származású Lázár Lukács jószágkereskedő vásárolta meg 217 000 forintért egy bécsi 

árverésen - olvasom. Ezt követően kezdődik a mocsaras, jórészt lakatlan vidék felvirágzása: 

mindössze néhány évtized alatt az écskai uradalom neves mintagazdaság lett, és 160 

esztendőn keresztül marad a Lázár család tulajdonában. A falu első telepesei magyarajkú 

katolikusok voltak, majd 1793-ban bolgárkertészettel foglalkozó katolikusok érkeztek. 

Kastélyát 1817-ben építette Lázár János. A kastélyt környező területet Lázár Lukács örmény 

származású kereskedő vásárolta meg az állami kincstártól. A kastély impozáns épülete idővel 

Bánát egyik jelentős művelődési központjává vált. Számos neves előadóművész mellett a 

kastély megnyitásakor 1820-ban a kilencéves Liszt Ferenc is hangversenyt adott. Erre 

emlékezve Écskán, a Szathmári Karolina leánykollégium szervezésében egy koncertre került 

sor. Hegedűs Endre zongoraművész lépett fel, aki nejével, Katalinnal is játszott négykezest, 

majd egy Liszt-művel szerepelt az Emmanuel kamarakórus, végül a Himnusz is felcsendült. 

 

Határok nélkül 

2020. február 9. – Kossuth Rádió 

 

 A Délvidék 1941–1945 közötti történetéről a magyar és a szerb történetírásban merőben 

ellentétes narratívák születtek, maguk az események és emlékezetük a közvéleményben 

mindkét oldalon heves érzelmeket váltanak ki napjainkban is. 1942 januárja és 1944 ősze két 

meghatározó, bár rendkívül rövid időszak a Délvidéken élő magyarok és szerbek életében. 

Erről az időszakról mindkét oldalon születtek fontos monográfiák, tanulmányok és 

dokumentumkötetek. Az 1980-as évektől a történészek egyre szabadabban írhattak a 

korszakról, az 1990-es évek táján már lehetett beszélni a második világháború végén a 

magyar lakossággal szemben elkövetett atrocitásokról. Újságírók, helytörténészek és az 

egykori áldozatok családtagjai láttak hozzá elsőként a feltáró munkához, az áldozatok 

nevének összeírásához, a sírhelyek felkutatásához. A 2000-es években megalakult a Magyar-

szerb Akadémiai vegyes Bizottság, hogy a Vajdaságban a II. vh. és az azt követően történteket 

feltárja.  Működésüket sok kritika érte.   

 

A kutatások során feltárt adatok publikálták. Az, hogy a magyar és a szerb köztudatban még 

mindig fehér folt a Vajdaság történetének ezek az évei, annak oka nem más, mint az, hogy 

nem került be a tananyagba. Nos, Magyarországon már igen, erről szól Tráser László most 

következő beszélgetése.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-09_18-02-00&enddate=2020-02-09_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 10. 
17 

 

Falakba ütközik az ember, ha megkérdőjelezi a hivatalos történelmi narratívát Szlovákiában. 

Főleg, ha az ember nem kívülálló, hanem szakértője a múlt történéseinek és tárgyi 

emlékeinek. Ez történt  Falath Zsuzsanna pozsonyi muzeológussal, akinek a vesszőfutása 

azután kezdődött, hogy 2018 decemberében a Magyar Hírlapnak adott interjújában nem a 

hivatalos szlovák narratívát mondta fel, hanem több kérdésben a magyar álláspontot tartotta 

igaznak. Az állásából múlt év novemberében elbocsájtott muzeológus esetéről korábbi  

műsorunkban beszámoltunk, csak arra nem kaptunk választ, hogy mit is tart a szlovák 

történelmi narratíva pl. a 20. századról. Haják Szabó Mária beszélgetése.  

 

A román nemzetépítés módszereit ma is megéli a magyar közösség. Ennek lényege a sokat 

emlegetett alkotmányos előírás, miszerint a román állam egységes, hivatalos nyelve a román, 

és a román nemzetet tulajdonképpen az állam polgárai alkotják. Erről a történelmi és 

társadalmi-poltikai folyamatról beszélget Oláh-Gál Elvira Bakk Miklós politológussal, a 

Sapientia  EMTE docensével. 

 

 

 


