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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megjelentek a Határtalanul! program következő tanévének pályázati kiírásai 
2020. február 11. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Magyar Nemzet, Pannon Rtv, Ma7.sk, 

Felvidék Ma 

Elérhetővé váltak a magyarországi iskoláknak a külhoni osztálykirándulásokat finanszírozó 

Határtalanul! program következő tanévének pályázati kiírásai – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád 

János kiemelte, az idei tanévre rekordszámú jelentkezés érkezett, aminek eredményeként 101 

ezer, többségében hetedik osztályos diák összesen 450 ezer vendégéjszakát tölt el a környező 

országokban. Az idén induló program célja változatlanul az, hogy megerősítse a fiatalok 

hazaszeretetét, magyar identitását és a külhoni magyarokkal ápolt kapcsolatrendszerét – 

fejtette ki az államtitkár. Hangsúlyozta, a magyar kormány finanszírozásával működő 

program intenzitása 100 százalékos, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedezi az 

állam. Az iskolák a következő tanévben a korábbi 5-6 millió forint helyett már 6-7 millió 

forintot nyerhetnek el az utazások finanszírozására – tette hozzá. Potápi Árpád emlékeztetett, 

a 2010-ben elindított Határtalanul! az egyik legrégebbi és legsikeresebb nemzetpolitikai 

program, amelynek elsődleges célja, hogy a magyar fiatalok iskolás éveik alatt legalább 

egyszer eljuthassanak egy határon túli magyarlakta területre. 

 

Menczer: A Momentum beismerte, hogy magyarellenes párt 
2020. február 11.  – Mandiner, Origo, Gondola, Híradó 

A Momentum bárkinek, bármikor odadobná a külhoni magyarokat és ugyanígy tenne veled is 

– jelentette ki az államtitkár. Ahogy korábban mi is megírtuk, a napokban a közösségi médián 

keresztül feszült egymásnak a momentumos Cseh Katalin és a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 

államtitkára a kárpátaljai magyarok helyzetével kapcsolatban. A Momentum politikusa azt 

nehezményezte, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter a tárgyalások során Ukrajna NATO-

tagságának blokkolását használja fel tárgyalási eszközként a kárpátaljai magyarok szabad 

nyelvhasználatának érdekében. Kedden Menczer Tamás reagált Cseh Katalin aggodalmaira és 

egyértelművé tette, hogy a magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyarokért. Az államtitkár 

akkor úgy fogalmazott: „ha egy politikusnak a külhoni magyarok nem fontosak, az itthon élők 

sem lesznek azok! Ne legyen kétségünk! Akkor neki valami, valaki más fontos”. 

 

Paradigmaváltás jöhet az egyházi ingatlanok restitúciójának folyamatában 
2020. február 11. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Döntőházként fogadta el a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénykezdeményezést, amely a 

visszaszolgáltatott javak a valós értékfelmérését biztosítaná, valamint arra kötelezné az 

államot, hogy visszaszolgáltatási folyamatban bizonyítsa be, nem jogtalanul kobozta el a 

tulajdont. A tervezetet Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője 
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dolgozta ki, a képviselőházi vitában Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő kiegészítő 

javaslataival került elfogadásra. A törvény az államelnöki kihirdetést követően lép hatályba.  

 

Két hét múlva szavaz a parlament a saját bukására játszó PNL-kormányról – 
Ágál az RMDSZ a módosítások ellen 
2020. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, hirado.hu 

Február 24-én járulhat bizalmi szavazásra a parlament elé a kormányalakítással ismét 

megbízott Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök – döntötte el kedden a kétkamarás 

törvényhozás egyesített házbizottsága. A kormányfő megerősítette: a PNL a parlamenti 

választások előrehozását szorgalmazza, hogy a polgárok „korrektebb, becsületesebb és 

reprezentatívabb” parlamentet választhassanak, amely megalapozhatja Románia 

modernizálását. Eközben az előre hozott választás megrendezését támogató RMDSZ 

elfogadhatatlannak és alkotmányellenesnek tartja a választási rendszer burkolt módosítását. 

Az ügyvivő miniszterelnökkel folytatott keddi megbeszélését követően Kelemen Hunor 

kifogásolta azt a múlt héten elfogadott sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé teszi, 

hogy a választópolgárok nemcsak a lakhelyük szerinti megyében, hanem az ország bármely 

választókerületében leadhassák szavazatukat a parlamenti választásokon. 

 

Ellentmondásos ítéletek is akadályozzák az egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatását Romániában 
2020. február 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Egyes titkosított levéltári anyagok hozzáférhetetlensége és a bíróságok ellentmondásos 

ítéletei is akadályozzák Romániában a huszadik században elkobzott egyházi vagyon 

visszaszolgáltatását – állapították meg hétfőn annak a konferenciának az előadói, amelyet a 

rendszerváltozás évfordulója előtt tisztelgő „30 éve szabadon” emlékév keretében rendeztek 

Bukarestben a romániai egyházi ingatlanok tulajdonviszonyainak változásáról. 

 

Alá kell írni: az SZNT szerint mindenki nyerne a nemzeti régiókról szóló 
kezdeményezés sikerével 
2020. február 11. – MTI, Krónika 

Az őshonos nemzeti kisebbségek, az uniós tagállamok és az Európai Unió egésze is nyerne a 

nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés sikerével – mondta Dabis Attila, a 

Székely Nemzeti Tanács külügyi biztosa kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában. A 

kezdeményezés sikerével Európa őshonos nemzeti közösségei nyernének egy uniós keretet, 

amelynek segítségével szülőföldjükön őrizhetnék meg identitásukat, többletforrásokhoz 

jutnának azok az uniós tagállamok, ahol őshonos nemzeti kisebbségek vannak, és az Európai 

Unió végre gyakorlatba ültetné az alapító szerződésében a nemzeti régiókkal szemben 

vállaltakat – mutatott rá Dabis Attila. A külügyi biztos hangsúlyozta: további támogatók 

kellenek, mivel eddig mindössze a szükséges aláírások 7,5 százaléka gyűlt össze. 
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Nyitott, fiatalos Közeg a fiatalokért: hiánypótló közösségi térrel gyarapodott 
Marosvásárhely 
2020. február 11. – Krónika, maszol.ro 

Filmklubbal nyílik meg hivatalosan február 17-én az a hiánypótló közösségi tér, amelyet 

önerőből és támogatók segítségével hozott létre a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 

(MIET). A Közeg elnevezésű helyen képzőművészeti kiállításokat, vitafórumokat, vetítéseket, 

kisebb előadásokat tartanak – jelentették be az ötletgazdák. Birtalan István ötletgazda, aki 

egyben a MIET elnöke is, elmondta, hogy a Közeg létrehozásával régi álma valósul meg. 

Egyelőre a belvárosi helyiséget sikerült kipofozni és audio-vizuális technikával felszerelni, 

azonban működtetői úgy érzik, a Közeg igazán akkor fog életre kelni, amikor tartalommal és 

programokkal sikerül feltölteni. Bárki rendezvényötletét szívesen fogadják; a megvalósítását 

nem kötik anyagiakhoz. 

 

Magyarellenes uszítás miatt tízezer lejre büntette az audiovizuális tanács a 
Realitatea Plus tévécsatornát 
2020. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Tízezer lejre bírságolta a Realitatea Plus hírtelevíziót az Országos Audiovizuális Tanács 

(CNA), amiért megszegte a tisztességes információszolgáltatás szabályait egy erdélyi 

tulajdonvitával kapcsolatos adásban. A döntést az RMDSZ által delegált Borsos Orsolya Éva 

javaslatára egyhangúlag hozta a CNA. Az audiovizuális tanács szerint az Octavian Hoandră 

által moderált műsorban többek között azt állították, hogy Erdélyben, az „úgynevezett” 

visszaszolgáltatások során, olyan magyar grófok örökösei javára állították vissza a 

tulajdonjogot, akik „háborús bűnösök voltak” és részt vettek az „észak-erdélyi 

mészárlásokban”. Az adás meghívottjai ugyanakkor azon véleményüknek adtak hangot, hogy 

a kérések mögött tulajdonképpen Magyarország azon szándéka lenne, hogy megszerezze 

Erdélyt. 

 

Feljelentették Băsescut az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 
2020. február 11. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Feljelentette az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál Traian Băsescu egykori román 

államfőt, jelenlegi európai parlamenti képviselőt, Brassai Hunor, a Minta ifjúsági szervezet 

elnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének vezetője, tájékoztat 

honlapján közzétett közleményében az Erdélyi Magyar Néppárt. Brassai elmondta: a 

feljelentésre azért volt szükség, mert Románia korábbi államelnöke – a gyergyóditrói 

események kapcsán – súlyosan magyarellenes nyilatkozatokat tett. 

 

Továbbra is Oláh Emesét szeretné az RMDSZ alpolgármesternek Kolozsváron  
2020. február 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete úgy döntött, hogy továbbra is Oláh Emesét támogatná a 

kolozsvári alpolgármesteri tisztség betöltésére. Erről Csoma Botond, az RMDSZ kolos megyei 

képviselője nyilatkozott az Erdélyi Magyar Televízió híradójának. „Úgy érzem, hogy Oláh 
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Emese nagyon jól végezte a dolgát alpolgármesterként és van alapja annak, hogy folytassa ezt 

a munkát”- mondta Csoma. Azt is elárulta, hogy polgármester-jelöltje is lesz az RMDSZ-nek 

Kolozsváron, de arról még nem döntöttek, hogy ki legyen az. Elmondása szerint ugyanakkor 

rövidesen meghozzák ezt a döntést is. 

 

Nem mindenkinek tetszik, hogy a kisebbségek nyelvén lehetne ezentúl 
felvételizni bármely felsőfokú intézménybe  
2020. február 11. – transindex.ro 

Hétfőn a szenátus döntőházként fogadta el azt az RMDSZ által kezdeményezett tanügyi 

törvénytervezetet, amely magába foglalt számos az oktatási rendszer egészét és a romániai 

magyar oktatást érintő intézkedést. A hétfőn elfogadott törvénytervezet a méltányosság elve 

alapján lehetővé tenné a kisebbségek nyelvén való felvételizést a felsőfokú intézményekbe. 

Egy volt tanügyminiszter és jelenlegi egyetemi professzor, Mircea Miclea szerint ez sérti az 

egyetem autonómiáját, mert a magyar vagy német tanszékkel nem rendelkező egyetemeket 

arra kötelezi, hogy külön felvételit szervezzen számukra és megkérdőjelezi a tanulók román 

nyelvi kompetenciáit is.  

 

Ezt kérik petíciójukban a ditróiak a Srí Lanka-i pékeket alkalmazó vállalkozótól  
2020. február 11. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, 

hirado.hu 

Biró Károly segédlelkész szerint a ditrói lakosság fele írta alá azt a kedden véglegesített nyílt 

levelet, amelyben a helyiek összegezték követeléseiket a Srí Lanka-i pékeket alkalmazó 

vállalkozóval szemben. A petíciót átadták Puskás Elemér polgármesternek, aki vállalta, hogy 

továbbítja a pékség tulajdonosainak. A levélben többek között felszólítják a vendégmunkások 

munkaadóját, hogy mutassa fel a Srí Lanka-iak szakképesítését igazoló dokumentumokat, és 

ne alkalmazzon „idegen munkaerőt" addig, amíg a községben a munkanélküliség meghaladja 

a 2 százalékot. A pékség időközben egy harmadik Srí Lanka-i férfit is alkalmazott.  

 

Fiatalítanák a háromszéki önkormányzatokat  
2020. február 11. – maszol.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) az RMDSZ által megszabott március 4-i jelöltállítási 

határidőig keres olyan alkalmas fiatalokat, akik vállalnák az önkormányzati munkát, akár 

polgármester vagy tanácsos jelöltként, akár községmenedzserként vagy a polgármester 

tanácsadójaként, hangsúlyozta Kelemen Szilárd. A HÁRIT elnöke szerint „Alkalmas 

fiatalokat, alkalmas feladatokra” szlogennel vágnak neki a közelgő önkormányzati 

választásoknak. Azt a feladatot tűzik ki az önkormányzati munkát vállaló fiatal jelöltek 

számára, hogy a következő négy évben járuljanak hozzá a fiatalok itthon maradásához a 

családalapításához és munkavállalásához.  
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Kórházban magyarul: felszólították a minisztériumot a törvény alkalmazására 
2020. február 11. – maszol.ro 

Felszólította a nép ügyvédjének hivatala az egészségügyi minisztériumot arra, hogy dolgozza 

ki a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát a kórházakban és szociális intézményekben 

biztosító törvény végrehajtási útmutatóját  – tájékoztatta a Maszolt kedden Molnár Zsolt, a 

nép ügyvédjének helyettese. Molnár Zsolt elmondta, a február 7-én megfogalmazott 

ajánlásaikat levélváltás előzte meg az egészségügyi minisztériummal. A szeptemberi, 

magyarázatkérő levelükre azt a választ kapták: a belső szabályzatuk tiltja a vonatkozó adatok 

hiányában a végrehajtási útmutató kidolgozását. A minisztérium szerint ugyanis nincsenek 

még információik arról, hogy az anyanyelvhasználati jogot hány hazai egészségügyi 

intézményben kell biztosítani, és ehhez hány – a kisebbségek nyelvét ismerő – személyt kell 

alkalmazni. Arra is hivatkoztak, hogy 2019-ben nem volt költségvetési keret elkülönítve a 

törvény alkalmazására. Ezt követően az ombudsmani hivatal felszólította a minisztériumot a 

szükséges adatok összegyűjtésére. „Erre pozitív választ kaptunk, az adatgyűjtés folyamatban 

van. Azt is kértük, különítsenek az idei költségvetésben összeget a törvény alkalmazására. 

Erre már homályos választ adtak, amiből nem derül ki egyértelműen, hogy van-e külön tétel 

erre” – részletezte Molnár Zsolt.  

 

Szolidarizálnak a visszaállamosítás által fenyegetett székelyföldi 
közbirtokosságok 
2020. február 11. – maszol.ro 

Érdemi tárgyalás nélkül halasztottak kedden a háromszéki Ozsdola közbirtokossági 

vagyonának államosítási perében. Az időhúzás jelentős anyagi veszteséggel jár a Láros 

közbirtokosságnak, amelynek 2900 hektáros erdőjét zárolták, ezért a tagok fontos bevételi 

forrásuktól esnek el. A kézdivásárhelyi bíróságon a pénzügyminisztérium által indított 

visszaállamosítási per harmadik fordulóján, kedden sem történt érdemi tárgyalás, mindössze 

egy szakértőt vontak be véleményezésre, ezért március 31-re napolták a következő fordulót.  

 

Csökkentenék a reptértranszferek árát, ha lenne törvényes módjuk rá 
2020. február 11. – szekelyhon.ro 

A három székelyföldi megyéből gyűjti össze utasait az egyik székelyudvarhelyi vállalkozás, 

amely transzferjáratokat biztosít a marosvásárhelyi, valamint a kolozsvári repülőtérre. A 

szolgáltatás azonban meglehetősen drága, ugyanakkor nehéz közpénzt fordítani ilyen célra, a 

Hargita megyei önkormányzatnál is keresik a törvényes módját annak, hogy támogatni 

tudják. 

 

Óvodától a felsőoktatásig módosul a tanügyi törvény: mutatjuk a tudnivalókat 
2020. február 11. – maszol.ro, Krónika 

Átfogó oktatásügyi törvénycsomagot fogadott el döntő házként hétfőn a szenátus, az óvodai 

és bölcsődei oktatástól a felsőoktatásig terjedő módosítások Klaus Johannis államfő 

kihirdetésére várnak. A maszol.ro összeszedte a legfontosabb – a romániai magyar oktatást is 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122077-szolidarizalnak-a-visszaallamositas-altal-fenyegetett-szekelyfoldi-kozbirtokossagok
https://szekelyhon.ro/aktualis/csokkentenek-a-reptertranszferek-arat-ha-lenne-torvenyes-modjuk-ra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122080-ovodatol-a-fels-oktatasig-modosul-a-tanugyi-torveny-mutatjuk-a-tudnivalokat
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érintő – változásokat, Novák Csaba Zoltán szenátort, a felsőház oktatásügyi bizottságának 

alelnökét pedig arról kérdezték, hogy mi indokolja a hozott intézkedéseket. 

 
Megmutatnák a megújuló Szent Mihály-templomot 
2020. február 12. – Krónika 

Befejezik a tél folyamán a kolozsvári Szent Mihály-templom nyugati homlokzatának külső 

restaurálását, de a belső munkálatokkal is terv szerint halad a kivitelező, amely nyilvános 

bejárást is szervezne. A téli időjárás ugyan nem segíti a munkát, de a tervezési szakaszban 

számoltak ezzel. „A kőrestaurálás az előzetes becsléseket meghaladó munkálatokat igényelt, 

de reményeink szerint a következő fázisokban a kivitelezők is hatékonyabban tudnak majd 

dolgozni a nyugati homlokzat tapasztalatai alapján” – részletezte lapunknak Ilyés Szabolcs, az 

uniós támogatással megvalósuló felújítást menedzselő Regioconsult cég igazgatója. Kémenes 

Lóránt Zoltán főesperes-plébános szerint a templomon kívül a közösségnek is meg kell 

újulnia. 

 

Leszakadó régiók országa lettünk - Iván Tamás a Nézőpont stúdiójában 
2020. február 11. – Ma7.sk 

Vajon mostohagyerek-e Dél-Szlovákia, hogyan lehet segíteni a kis-és középvállalkozásokat, és 

érdemes-e fiatalként idehaza vállalkozásba kezdeni? Ilyen kérdésekről kérdezték a Nagyító 

stúdiójában Iván Tamást, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökét, aki a 

Magyar Közösségi Összefogás gazdasági programjának kidolgozásában is szerepet vállalt. Ha 

megvizsgáljuk Szlovákia térképét, a déli magyarlakta járások és az északi, szinte 

kizárólagosan szlovákok által lakott járások között kirajzolódnak a gazdasági törésvonalak. 

Ezt még tetézi a nyugati régiókból kelet felé haladva egyre erősebb leszakadás, így a keleti, 

magyarok által lakott járások halmozottan hátrányos helyzetből kezdenek neki bármilyen 

gazdasági tevékenységnek. 

 

Venyercsan Pál lett a Pozsonyi Magyar Intézet új igazgatója 
2020. február 11. – Ma7.sk 

Február 11-én került sor a Pozsonyi Magyar Intézet új igazgatója, Venyercsan Pál 

bemutatkozó rendezvényére Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének dísztermében. 

Magyarország pozsonyi nagykövete, Pető Tibor nevében Márvány Miklós, Magyarország 

pozsonyi nagykövetségének első beosztottja mutatta be a Pozsonyi Magyar Intézet új 

igazgatóját. Márvány Miklós kiemelte, nagy optimizmusra add okot, hogy a Pozsonyi Magyar 

Intézet élére egy tapasztalt, képzett diplomata került. Venyercsan Pál magyar és szlovák 

nyelven is köszöntötte a vendégeket. Ünnepi beszédében kiemelte, hatalmas megtiszteltetés a 

számára, és egyben nagy felelősség is egy ilyen tevékeny és sikerekben gazdag időszakot maga 

mögött tudó intézményben folytatni tovább a diplomáciai munkát. 
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https://ma7.sk/videok/leszakado-regiok-orszaga-lettunk-ivan-tamas-a-nezopont-studiojaban
https://ma7.sk/aktualis/venyercsan-pal-lett-a-pozsonyi-magyar-intezet-uj-igazgatoja
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Nagy József nem kímélte egykori párttársát 
2020. február 11. – Ma7.sk 

A TA3 hírcsatorna kedd esti vitaműsorában Nagy József (MKÖ) és Peter Krajňák (Most-Híd) 

vitáztak. A vita azért is különleges volt, mert a két politikus egy évvel ezelőtt még közös 

pártban dolgozott. A vegyespárt iskolaügyi államtitkára a műsor elején rögtön azzal kezdett, 

hogy ők szerettek volna megállapodni az MKP-val, de erre az utolsó pillanatban vélhetően 

magyarországi utasításra nem került sor, tehát az együttműködés az MKP-n bukott. Nagy 

ezzel ellentétben részletezte, éppen azért távozott a Most-Hídból, mert az nem volt képes 

kilépni a kormányból, a magyar együttműködés kapcsán pedig a párton belül az a rész 

győzött, amely nem tudott túllépni korábbi sérelmeken, amit az MKP-hoz kötöttek. Bizonyos 

személyek pedig a közös listán való pozíciójukat is féltették. 

 

Jubileumot ünnepelt a naszvadi Csemadok és az Ifjúsági bál 
2020. február 11. – Felvidék Ma 

A hétvégén a szórakozásé volt a főszerep Naszvadon. Immáron tizedik alkalommal a naszvadi 

Csemadok alapszervezetéből néhány lelkes fiatal megszervezte a Csemadok Ifjúsági bált. A 

jubileumi évfordulóhoz érkezett eseménynek február 8-án a helyi Agrorent nagyterme adott 

otthont. A naszvadi Csemadok 1949. május 15-i megalakulása óta a szövetség egyik 

legaktívabb alapszervezetévé nőtte ki magát. A szervezetnek Simonics Tibor az elnöke, a 

vezetőséget huszonketten alkotják, köztük Szabó Gergely alelnök és Lábsky Ivett pénztáros. 

 

Stabilizálódott a felvidéki magyar iskolakezdők száma 
2020. február 11. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség 2004 óta követi figyelemmel a felvidéki magyar iskolakezdők számának 

változását a hivatalos szlovák statisztikai adatok alapján. Az elmúlt másfél évtized adataiból 

azt láthatjuk, hogy Felvidéken sikerült stabilizálni a magyar iskolakezdők számát, ami 

rendkívül fontos nemzetstratégiai eredménye az idén száz éve kisebbségi sorsba kényszerült 

közösségünknek. A Rákóczi Szövetség 2004-ben indította el a magyar iskolaválasztás 

előmozdítására hivatott felvidéki beiratkozási programját. A Szövetség vezetői – látva a 

Felvidéken a magyar iskolaválasztás tekintetében egyre súlyosbodó helyzetet – úgy döntöttek, 

hogy a felvidéki magyar iskolaválasztás népszerűsítése érdekében egy pénzügyi alapot hoznak 

létre, amiből ösztöndíjat tudnak adni a magyar iskolakezdőknek. A ma már Magyar 

Iskolaválasztási Program néven ismert program időközben jelentős fejlődésen ment 

keresztül. 

 

Részletes visszatekintés a legutóbbi, 2016-os parlamenti választásokra 
2020. február 11. – Felvidék Ma 

Az önálló Szlovákia történetében a hetedik – a rendszerváltás óta a kilencedik – parlamenti 

választást 2016. márciusában tartották. Szlovákia 5993 választási körzetében a 4 426 760 

választásra jogosult polgárból 2 648 184 választópolgár élt választójogával. A választási 

részvételi arány 59, 82 százalékos volt, ami valamivel több, mint a négy évvel korábbi (59,11 

%). Sajnos, a magyarok által lakott régiók többségében az országos átlag alatt volt a választási 
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https://ma7.sk/aktualis/nagy-jozsef-nem-kimelte-egykori-parttarsat
https://felvidek.ma/2020/02/jubileumot-unnepelt-a-naszvadi-csemadok-es-az-ifjusagi-bal/
https://felvidek.ma/2020/02/stabilizalodott-a-felvideki-magyar-iskolakezdok-szama/
https://felvidek.ma/2020/02/reszletes-visszatekintes-a-legutobbi-2016-os-parlamenti-valasztasokra/
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részvétel. A leadott szavazatok közül 2 607 750 volt az érvényes voksok száma. A választások 

eredményeképpen 8 párt jutott a parlamentbe. 

 

Büszkeség és harag – beszélgetés Csáky Pállal, tabuk nélkül 
2020. február 11. – Felvidék Ma 

Jó hangulatú, tartalmas beszélgetés volt hétfőn este a somorjai Mozi Clubban. Csáky Pált 

Méry János helyi önkormányzati képviselő, Brunczlík Viktor egyetemi hallgató és a közönség 

kérdezték. Sok érdeklődő jött el a somorjai Via Nova és a Mozi Club által szervezett 

eseményre, amelyen természetesen szó volt a február 29-én sorra kerülő parlamenti 

választásról is. A közönség soraiban ugyancsak ott volt Orosz Csaba polgármester (egyben 

képviselőjelölt is a 22-es listán, azaz a Magyar Közösségi Összefogás jelöltjei között, 41-es 

sorszámmal), Élesztős Pál (ő az MKÖ 119. sorszámú jelöltje ), Hideghéthy Csaba és Pirk Ilona 

önkormányzati képviselők. Itt jegyezzük meg, hogy Méry János az MKÖ 112-es sorszámú 

jelöltje, Csáky Pál pedig ugyanennek a listának végén, 149. sorszámmal indul a választáson. 

 

A bíróság megerősítette: az újvidéki Jogi Kar diszkriminálta a magyar 
hallgatókat 
2020. február 11. – Pannon RTV 

A felvételi vizsgát megírhatták magyarul, de külön írásbeli és szóbeli vizsgát kellett tenni 

szerb nyelvből. Az újvidéki felső bíróság megerősítette, hogy az Újvidéki Egyetem 

Jogtudományi Kara diszkriminálta a magyar hallgatókat. A kar elleni keresetet a Vajdasági 

Magyar Diákszövetség nyújtotta be. A bíróság megtiltotta a karnak, hogy megismételje a 

hátrányos megkülönböztetést. Ennek előzménye, hogy az egyetem jogi kara lehetővé tette a 

felvételi vizsga magyar nyelven történő megírását a hallgatóknak, de arra kötelezte őket, hogy 

külön írásbeli és szóbeli vizsgát tegyenek szerb nyelvből. 

 

Várhelyi Olivér: Az Európai Bizottság fel kívánja gyorsítani a nyugat-balkáni 
bővítés folyamatát 
2020. február 11. – Pannon RTV 

Az EB megtartaná annak a valóságos és hiteles lehetőségét, hogy a térség országai 

csatlakozzanak az Európai Unióhoz - közölte Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési 

biztos Strasbourgban. Az Európai Bizottság felgyorsítaná és dinamikussá tenné a nyugat-

balkáni bővítés folyamatát, valamint megtartaná annak a valóságos és hiteles lehetőségét, 

hogy a térség országai csatlakozzanak az Európai Unióhoz - közölte Várhelyi Olivér 

szomszédságpolitikai és bővítési biztos Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, 

amelyen a bővítési folyamat reformjáról szóló bizottsági előterjesztésről folytattak vitát. A 

bővítési biztos hangsúlyozta, az Európai Bizottság számára nagyon fontos a teljes uniós 

elkötelezettség a nyugat-balkáni bővítés perspektíváját illetően, az Európai Uniónak erre 

vonatkozóan "egy hangon kell megszólalnia". 
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https://felvidek.ma/2020/02/buszkeseg-es-harag-beszelgetes-csaky-pallal-tabuk-nelkul/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/birosag-megerositette-az-ujvideki-jogi-kar-diszkriminalta-magyar-hallgatokat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/birosag-megerositette-az-ujvideki-jogi-kar-diszkriminalta-magyar-hallgatokat
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Várhelyi: Az EB figyelembe veszi a kisebbségek véleményét az ukrán oktatási 
reform értékelésében 
2020. február 11. – Kárpátalja  

Az Európai Bizottság (EB) figyelembe fogja venni a nemzeti kisebbségek véleményét is, 

amikor azt értékeli, hogy megfelelnek-e az európai értékeknek az ukrán jogszabályok, 

beleértve az oktatási reform keretében elfogadott törvényeket – mondta újságírói kérdésre 

válaszolva Várhelyi Olivér bővítési ügyekért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos 

kedden Kijevben azon a sajtótájékoztatón, amelyet Olekszij Honcsaruk ukrán 

miniszterelnökkel megbeszélésüket követően közösen tartottak. 

 

Diplomaosztó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2020. február 11. – Kárpátalja  

Hagyományosan a Gaudeamus igiturt énekelve vonultak be az Ungvári Nemzeti Egyetem 

(UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének (UMOTI) végzős diákjai a 

diplomaosztó ünnepségre, melyre kedden, február 11-én került sor az egyetem Zanykovecka 

utcai épületének nagytermében. 27 nappali és levelező tagozatos magyar nyelv és irodalom, 

történelem és országismeret, illetve matematika és fizika szakos végzős vehette át a 

magiszteri diplomáját, közülük 4-en kitartásuknak köszönhetően két végzettséget szereztek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 11. – Kossuth Rádió  

 

Az állandó dugók, a közlekedés áldatlan helyzete miatt indítottak petíciót  Révkormárom 

környéki települések polgármesterei, valamint a Gólya Polgári Társulás. A Révkomárom 

keleti kapujának számító, a Vág folyón átívelő híd műszaki állapota katasztrofális, ezért 

lezárták a kamionforgalom elől. Ezzel azonban a Gúta és Révkomárom közötti települések  

helyzetét nehezítették meg, mert a teherforgalmat arra irányították.  
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https://karpataljalap.net/2020/02/11/varhelyi-az-eb-figyelembe-veszi-kisebbsegek-velemenyet-az-ukran-oktatasi-reform
https://karpataljalap.net/2020/02/11/varhelyi-az-eb-figyelembe-veszi-kisebbsegek-velemenyet-az-ukran-oktatasi-reform
https://karpataljalap.net/2020/02/11/diplomaoszto-unnepseg-az-ungvari-nemzeti-egyetemen
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-11_18-02-00&enddate=2020-02-11_18-40-00&ch=mr1
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Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, és középiskolásoknak, Megjelent a Határtalanul 

program 2020-as nyílt pályázati kiírása. A nemzetpolitikai államtitkárság ma tartott 

sajtótájékoztatójáról elsőször Potápi Árpád János államtitkárt halljuk.  

 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint matematika és fizika szakos végzősök 

vehették ma át diplomájukat az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karán. A mester fokozatú 

képzést 27-en végezték el. Az ünnepségen Grezsa István, miniszteri biztos beszédében az ilyen 

alkalmak jelentőségét emelte ki.  

 

Szerbiában március végén parlamenti választásokat tartanak . A Vajdasági Magyar 

Szövetségnek az elmúlt időszakban sikerült a parlamentben sikeresen közbenjárni, hogy a 

kisebbségi jogok a törvénymódosítások során ne csorbuljanak, sőt, hogy a közszférában 

előnyt élvezzenek a megüresedett munkahelyek betöltésekor. Természetesen sok feladat is 

maradt még, elsősorban az elvándorlás mérséklése, amit a gazdaság fellendítésével próbálnak 

elérni. Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője értékelte  az elmúlt négy évet.  

 

Megújul a nagyváradi Pénzügyi Palota. A Körös-parti város egykor impozáns épülete 2016-

óta van a Bihar megyei önkormányzat tulajdonában, amikor a római katolikus egyház 

jogerősen elvesztette az épület visszaigénylési perét. Az önkormányzat úgy döntött felújíttatja 

a műemléket és adminisztratív palotaként használják majd. 

 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete két évtizede évről évre megszervezi a 

Közegellenállás c. riportpályázatot, amely iránt nagy érdeklődés mutatkozik a fiatal vajdasági 

magyar tollforgatók körében. Most megjelent - a riportpályázat második évtizedének 

díjnyertes írásait tartalmazó Útravaló c. könyv.  

 

Tegnap volt éppen száz éve, hogy a Nagyháborút és Trianont követően az első gyerekvonatok 

elindultak Hollandiába. 1920 és 1930 között több mint 60.000 legyengült magyar gyermek 

utazott külföldre néhány hónapra, hogy kiheverjék a háború és a forradalom traumáit. A 

gyermekvonatok Hollandián kívül Belgiumba, Svájcba, Svédországba és Nagy-Britanniába 

szállították a gyermekeket. Voltak, akik végleg a nevelőszülőknél maradtak, mások hazatérés 

után gyakran életük végéig tartották a kapcsolatot a külföldi befogadó családdal. A 

gyermekvonatoknak köszönhetően a két világháború között nem csak személyes, de gazdag 

kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatok is kialakultak Magyarország, Belgium és 

Hollandia között. A kerek évforduló emlékére konferenciát szerveztek a hollandiai 

Kampenben, hogy a néderlandisztika és a történelem szakérői összevessék kutatásaik 

eredményét. A kétnapos találkozóról bővebben február 22-i adásunkban hallhatnak. 
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