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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Trianon után száz évvel is megvan Magyarország 
2020. február 16. – MTI, Híradó, kormany.hu,  Mandinder, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Origo, 888.hu, PestiSrácok, Vajdaság MA, karpatalja.ma, Körkép 

Ma, száz évvel a trianoni halálos ítélet után azt jelenthetem önöknek, hogy élünk, és 

Magyarország még mindig megvan - mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő 

beszédében vasárnap, Budapesten. A kormányfő hozzátette: nemcsak élünk, de ki is 

szabadultunk az ellenséges gyűrű szorításából. Az újra nemzeti alapokra állított Szlovákiával, 

Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával megtaláljuk a hangot, széles együttműködést, sőt 

szövetségeket is alakíthatunk - közölte a miniszterelnök. A történelem újra megadta az esélyt, 

hogy a közép-európai népek - saját nemzeti érdekeik alapján - új szövetségi rendszert 

építsenek ki, és így a keletről és nyugatról fenyegető veszélyekkel szemben is megvédhetjük 

magunkat - mondta Orbán Viktor.  Arról is beszélt, minden felemelkedő nemzet 

sikertörténete az önbecsülés megerősítésével kezdődik, a bajba jutott országok polgárainak 

személyes önbecsülése pedig csak nemzetükével együtt térhet vissza. A felemelkedés kulcsa 

tehát a nemzeti önbecsülés helyreállítása - mondta.  Felidézte azt a 2010-es célkitűzést, hogy 

"bizonyítsuk be magunknak és a világnak, még mindig vagyunk valakik". "Úgy gondoltuk, 

vagy találunk egy utat, vagy csinálunk egyet. És mivel a Brüsszel és Washington által kijelölt 

utak nekünk nem voltak járhatóak, kénytelenek voltunk újat csinálni" - mondta, hozzátéve: 

tíz év után "kellő szerénységgel" azt mondhatja, "kitaláltuk és meg is csináltuk". 

 

Potápi a székelyföldi síünnepen: a sport fontos közösségformáló erő 
2020. február 15. – MTI, Magyar Hírlap, Hír Tv, Demokrata, maszol.ro, Krónika, 

szekelyhon.ro, hirado.hu, Felvidék Ma, Körkép 

Az idei év a nemzetpolitikában az erős magyar közösségek éve, a sport pedig fontos 

közösségformáló erő, amelyre büszke lehet a magyarság – mondta Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára az MTI-nek telefonon nyilatkozva szombaton Hargitafürdőn, a 

csíkszeredai magyar főkonzulátus által kezdeményezett székelyföldi síünnepen. Potápi Árpád 

János közölte: a kormány sokat tett az elmúlt években annak érdekében, hogy a határon túli 

magyarság körében is megerősítse a sportot, javítsa a sportolás feltételeit. A hargitafürdői 

síegyesületet tavaly és idén is támogatta abban, hogy új felszereléseket vegyen, és méltó 

körülményeket tudjon teremteni a versenyek lebonyolításához – tette hozzá. A nemzeti 

identitáshoz hozzátartozik a sport, Székelyföldön pedig a sport kihagyhatatlan része a jéghoki 

és a sízés – mutatott rá az államtitkár. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4223/kulfold_magyarsag/215573/%C3%89v%C3%A9rt%C3%A9kel%C5%91---Orb%C3%A1n-Trianon-ut%C3%A1n-sz%C3%A1z-%C3%A9vvel-is-megvan-Magyarorsz%C3%A1g.htm
https://kronikaonline.ro/sport/potapi-a-szekelyfoldi-siunnepen-a-sport-fontos-kozossegformalo-ero
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Beneda: a magyarok túlnyomó többség támogatja a kormány család- és 
nemzetpolitikáját 
2020. február 15. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió 

A magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját - 

jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és népesedéspolitikáért felelős 

helyettes államtitkára szombaton Budapesten. Beneda Attila az Országházban tartott 

nyolcadik Kárpát-medencei családi nap keretében rendezett konferencián a családvédelmi 

akcióterv eddigi eredményeit ismertette. Mintegy 70 ezren igényelték a babaváró támogatást, 

55 ezer támogatási szerződést kötöttek és több mint 500 milliárd forintot folyósítottak eddig - 

közölte. Tájékoztatása szerint a nagycsaládosok autóvásárlását segítő támogatásra csaknem 

25 ezer kérelmet nyújtottak be, és 15 milliárd forintot folyósítottak, ami azt mutatja, hogy 

"erre a támogatásra is szüksége van a magyar családoknak". A 2015-ben bevezetett, majd 

tavaly kibővített családi otthonteremtési kedvezmény (csok) keretében mintegy 300 milliárd 

forintos támogatást biztosítottak, ebből 2019-ben több mint 50 milliárdot fizettek ki. 

 

Szlovákiai választások - Fico kormánypártja nyerhet, erősödött a közös magyar 
lista 
2020. február 14. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD), a jelenlegi kormánykoalíció 

legerősebb pártja nyerheti Szlovákiában a február végére kitűzött parlamenti választást, a 

Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított közös magyar lista támogatottsága pedig 

nőtt - derül ki az MVK közvélemény-kutató felméréséből, amelyet pénteken juttattak el az 

MTI-nek. A február 5-10. között, több mint ezeregyszáz ember megkérdezésével végzett 

felmérés szerint a február 29-ére kitűzött voksoláson kilenc politikai csoportosulás jut be a 

150 fős pozsonyi törvényhozásba, ami egyel több, mint négy évvel ezelőtt. A várható részvételi 

arányt 57,4 százalékosra becsülik. Az MVK közvélemény-kutatásának eredményei szerint a 

Robert Fico vezette Smer-SD-t a megkérdezettek 21,6 százaléka választaná. Ez az eredmény 

2-3 százalékponttal magasabb, mint a legutóbbi felmérésekben, ugyanakkor érezhető 

visszaesés a párt négy évvel ezelőtti eredményéhez képest, amikor a voksok 28,28 százalékát 

sikerült megszereznie. 

 

Hetedik alkalommal szervezték meg a Székely Bált 
2020. február 15. – MTI, karpat.in.ua, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke Kövér Lászlónak, az Országgyűlés 

elnökének szavait idézte, miszerint a magyarságnak egymásra, az értékeire és az érdekeire is 

figyelnie kell. Emlékeztetett arra, hogy a Tiszteletbeli Székely címet a Székelyföldért 

Alapítvány hozta létre a 2004. december 5-i, a külhoni magyar állampolgárságról szóló 

sikertelen népszavazás után. Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntőjében kiemelte, hogy a 

székelyek és magyarok közötti kapcsolatok folyamatosan erősödnek, és ezt a munkát a 

kormány küldetésének érzi. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke emlékeztetett 

arra, hogy az elmúlt tíz évben a korábbiakhoz képest tovább erősödtek a magyar-magyar 
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https://www.origo.hu/itthon/20200215-a-magyarok-tamogatjak-a-csalad-es-nemzetpolitikat.html
https://www.origo.hu/itthon/20200215-a-magyarok-tamogatjak-a-csalad-es-nemzetpolitikat.html
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovakiai-valasztasok-fico-kormanypartja-nyerhet-erosodott-a-kozos-magyar-lista
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovakiai-valasztasok-fico-kormanypartja-nyerhet-erosodott-a-kozos-magyar-lista
https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/02/15/hetedik-alkalommal-szerveztek-meg-a-szekely-balt
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kapcsolatok az anyaország és a külhoni területek között, amelynek kiemelkedő momentuma 

volt, amikor az Országgyűlés 2010-ben megszavazta a kettős állampolgárságot. A bál 

bevételeit jótékonysági célra fordítják, négy külhoni egyházi közösség kap egy-egy millió 

forintos támogatást.  

 

Megmosolyogtató román „siker” a magyarokkal szemben: júniusra elkészül a 
Bors–Bihar-sztrádaszakasz 
2020. február 14. – Krónika, Bihari Napló 

Júniusban átadják az észak-erdélyi autópálya 5,3 kilométeres szakaszát Bors és Bihar között. 

Az Agerpres által idézett Lucian Bode ügyvivő közlekedési miniszter szerint a „történelemben 

először” fog előfordulni, hogy a magyar fél előtt érnek a határra egy sztrádaszakasszal. 

Eközben Magyarországon is javában tart az M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki 

országhatár szakaszának megvalósítása. A 26,5 kilométer hosszú új nyomvonal a korábbi 

bejelentések szerint július végére készülhet el. 

 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a parlamenti választási törvényt módosító 
kormányrendelet, ami miatt a PSD és az RMDSZ háborog  
2020. február 14. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Megjelent a hivatalos közlönyben pénteken, így három napon belül hatályba lép a parlamenti 

választási törvényt módosító, tíz napja elfogadott sürgősségi kormányrendelet, amelyet mind 

az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD), mind a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) kifogásolt. A sürgősségi rendelet egyebek közt megduplázza a külföldön élő 

románok parlamenti képviseletét, és előírja, hogy a külföldi szavazókörök három napig - a 

hazai választást megelőző két napon is - tartsanak nyitva. Az RMDSZ és a PSD főleg azt a 

rendelkezést vitatja, amely szerint a hazai választók nemcsak az állandó vagy ideiglenes 

lakhelyük megyéjében, hanem bármely választókerületben leadhatják voksukat. A magyar 

érdekképviselet szerint ez a választási rendszer burkolt módosítását jelenti, amit 

elfogadhatatlannak tart. Kelemen Hunor szövetségi elnök jelezte, hogy a Nép Ügyvéjéhez 

fognak fordulni miatta.  

 

Véglegesítették az erdészmérnöki és a vadgazdálkodási szakok akkreditációját a 
Sapientián 
2020. február 14. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Véglegesítették a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészmérnöki és 

vadgazdálkodási szakának akkreditációját – jelentette be Kató Béla. A Sapientia Alapítvány 

elnöke azt mondta, már csak a hivatalos dokumentumokat várják, hogy ősztől beindíthassák 

Sepsiszentgyörgyön a képzést. Emellett a Sapientia két testnevelés és sporttudománnyal 

kapcsolatos szak elindítását is tervezi. A budapesti Testnevelési Egyetem vállalta, hogy a két 

szak indításához teljes körű szakmai, oktatói támogatást fog biztosítani az elkövetkező 

időszakban.  
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/megmosolyogtato-roman-bsikerr-a-magyarokkal-szemben-juniusra-elkeszul-a-borsnbihar-sztradaszakasz
https://kronikaonline.ro/gazdasag/megmosolyogtato-roman-bsikerr-a-magyarokkal-szemben-juniusra-elkeszul-a-borsnbihar-sztradaszakasz
http://itthon.transindex.ro/?hir=58523&megjelent_a_hivatalos_kozlonyben_a_parlamenti_valasztasi_torvenyt_modosito_kormanyrendelet_ami_miatt_a_psd_es_az_rmdsz_haborog
http://itthon.transindex.ro/?hir=58523&megjelent_a_hivatalos_kozlonyben_a_parlamenti_valasztasi_torvenyt_modosito_kormanyrendelet_ami_miatt_a_psd_es_az_rmdsz_haborog
http://itthon.transindex.ro/?hir=58526&veglegesitettek_a_erdeszmernoki_es_vadgazdalkodasi_szakok_akkreditaciojat_a_sapientian
http://itthon.transindex.ro/?hir=58526&veglegesitettek_a_erdeszmernoki_es_vadgazdalkodasi_szakok_akkreditaciojat_a_sapientian
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Bihar megyében állóurnás előválasztást tart a helyi RMDSZ-szervezetek 
többsége  
2020. február 14. – maszol.ro 

A Bihar megyei RMDSZ-tagszervezetek 90 százaléka az állóurnás előválasztást részesíti 

előnyben az idei helyhatósági választásokon induló jelöltek kiválasztására – hangzott el 

pénteken azon a nagyváradi sajtótájékoztatón, amelyen Szabó Ödön parlamenti képviselő, a 

megyei szervezet ügyvezető elnöke ismertette az előkészületet menetrendjét. 

 

Az ország legmodernebb kulturális és ifjúsági központja épül 
Sepsiszentgyörgyön 
2020. február 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy történetének eddigi legnagyobb beruházását valósítják meg a város 

központjában: a jelenlegi Bodok hotel helyén megépül az ország legkorszerűbb kulturális-

ifjúsági központja. Ehhez lebontják a „kommunista relikviát”, a romos Bodok szállodát. A 

nagyszabású projekt létrejöttéhez három intézmény fogott össze a tulajdonukban lévő 

ingatlanokkal társulva, így a sepsiszentgyörgyi és háromszéki önkormányzatok és a Sapientia 

Alapítvány – jelentette be pénteken Antal Árpád polgármester, Tamás Sándor háromszéki 

tanácselnök és Kató Béla, az alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke.   

 

Désen tovább bővíti az RMDSZ az oktatási intézmények felszereléseit  
2020. február 15. – transindex.ro 

Az elmúlt években, köszönhetően az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosainak, a dési Andrei 

Mureșanu Elméleti Líceum magyar tagozata, az óvodák, és az 1-es számú iskola magyar 

tagozata új eszközökkel bővült. „A három magyar líceumi osztályokba intelligens táblákat és 

kivetítőket vásároltunk, míg az 1-es számú iskola egyik magyar tagozatos osztályát bútorokkal 

és egyéb didaktikai eszközökkel bővítettük. Az óvodákban játszótér és játszósarok 

kialakítására használták fel a megyei tanácstól kapott támogatást, ugyanakkor egyéb a 

pedagógusok munkáját segítő eszközöket vásároltak” – mondta el Kovrig Annamária dési 

tanácsos, a helyi RMDSZ elnöke.  

 

Az erdélyi magyarok beleszocializálódtak az idegengyűlöletbe 
2020. február 14. – Krónika 

Az erdélyi magyarok körében magasabb arányban mutatható ki az idegengyűlölet, mint a 

románok vagy a magyarországi magyarok körében – jelzik az elmúlt évek kutatásai. Toró 

Tibor kolozsvári szociológus, politológus a Krónikának adott interjúban elmondta: a romániai 

magyarokra jellemző, a marginalizált csoportokkal szembeni „többségi xenofóbia” Erdély-

szerte tetten érhető, így a ditróihoz hasonló eset nemcsak Székelyföldön, de más, magyarok 

lakta erdélyi területen is megtörténhetett volna. 

 

 
E

rd
é

ly
 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122209-bihar-megyeben-allournas-el-valasztast-tart-a-helyi-rmdsz-szervezetek-tobbsege
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122209-bihar-megyeben-allournas-el-valasztast-tart-a-helyi-rmdsz-szervezetek-tobbsege
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122208-az-orszag-legmodernebb-kulturalis-es-ifjusagi-kozpontja-epul-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122208-az-orszag-legmodernebb-kulturalis-es-ifjusagi-kozpontja-epul-sepsiszentgyorgyon
http://itthon.transindex.ro/?hir=58529
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelyi-magyarok-beleszocializalodtak-az-idegengyuloletbe
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Zatykó Gyula: Azért dolgozom, hogy jobb legyen magyarnak lenni Nagyváradon 
2020. február 15. – Bihari Napló 

Legtöbbször elébe megyek a dolgoknak, a város magyarsága számára fontos problémákat én 

magam vetem fel, és teszek javaslatokat megoldásukra – mondja Zatykó Gyula a Bihari 

Naplónak adott interjújában. A nagyváradi polgármester tanácsadói kabinetjének magyar 

tagja arra is kitért, milyen hétköznapi teendői vannak a városházán. 

 

„Küldetésünk a történelmi magyar egyházak épített örökségének megőrzése” 
2020. február 15. – Bihari Napló 

A Magyarország-Románia Határ Menti Együttműködési Program keretében a munkaerő-

foglalkoztatottság szintjének emelése, a beruházások támogatása a prioritása annak az uniós 

projektnek, melynek főpályázója a megyei tanácsnak alárendelt Bihar Megye Turisztikai 

Desztináció Menedzsment Ügynökség (AMD). A sok tekintetben rendhagyó projekt 

részleteiről kérdezték Pásztor Sándort, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökét. 

 

A cél, hogy kijöjjön több mint húszmillió lakos 
2020. február 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyértelmű, hogy a 2021-es népszámlálás kitűzött célja, hogy kijöjjön a több mint húszmillió 

romániai lakos, és ezt keresztül is viszi a kormány – hívta fel a figyelmet pénteki 

sajtótájékoztatón Márton Árpád, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője.  

 

Egymásnak és a pártelnöknek estek az MPP Maros megyei szervezetének tagjai  
2020. február 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Egymásnak és a pártelnöknek estek a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezetének tagjai. 

Az egyik csoport Mezei János pártvezetési stílusát bírálja és az Erdélyi Magyar Szövetségből 

való kilépéssel fenyegetőzik. A másik csoport kiáll a szövetség mellett és úgy véli, hogy 

aknamunka zajlik a háttérben, amelynek célja az egység megrepesztése. 

 

Jóérzés kérdése, de törvénnyel sem megy az anyanyelvhasználat biztosítása a 
kórházakban 
2020. február 16. – szekelyhon.ro 

Ajánlásban szólította fel az egészségügyi minisztériumot a nép ügyvédje hivatala, hogy a 

szaktárca tegye lehetővé az anyanyelvhasználatot az egészségügyi rendszerben. Ezt ugyan 

törvény is szavatolja, de a minisztérium nem dolgozta ki az előírások gyakorlati 

alkalmazásához szükséges módszertant. Számos kórházban jelent ez hátrányt a magyar 

anyanyelvű páciensek, főként gyerekek számára, nyilatkozta a szekelyhon.ro-nak a szenátus 

egészségügyi szakbizottságának elnöke. 

 

Tankönyvhiány a második félévben 
2020. február 17. – Krónika 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-azert-dolgozom-hogy-jobb-legyen-magyarnak-lenni-nagyvaradon-2650857/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kuldetesunk-a-tortenelmi-magyar-egyhazak-epitett-oroksegenek-megorzese-2650866/
https://szekelyhon.ro/vilag/a-cel-hogy-kijojjon-tobb-mint-huszmillio-lakos
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122245-egymasnak-es-a-partelnoknek-estek-az-mpp-maros-megyei-szervezetenek-tagjai
https://szekelyhon.ro/aktualis/joerzes-kerdese-de-torvennyel-sem-megy-az-anyanyelvhasznalat-biztositasa-a-korhazakban
https://szekelyhon.ro/aktualis/joerzes-kerdese-de-torvennyel-sem-megy-az-anyanyelvhasznalat-biztositasa-a-korhazakban
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Kilenc tantárgyból nincsenek tankönyvei a magyar anyanyelvű hetedik osztályos diákoknak, 

de a tanfelügyelőségek már a 2020–2021-es tanévre is rendelhetnek kiadványokat. Továbbra 

se oldódtak meg a hét éve tartó tankönyvnyomtatási bonyodalmak, amelyeket az új tantervre 

történő áttérés okoz. 

 

Letették a rozsnyói református alapiskola tornatermének alapkövét 
2020. február 14. – Ma7.sk 

Ünnepélyes keretek között letették 2020. február 14-én a Rozsnyói Református Egyházközség 

Alapiskolája új tornatermének alapkövét. Az építkezés a tervek szerint szeptemberre fejeződik 

be, s huszonhárom év után végre saját tornaterme lesz majd az intézménynek. 

Igehirdetésében Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese 

úgy fogalmazott, aki épít, az a jövőre gondol. Az egyházunk a rozsnyói gyülekezettel és az 

iskola vezetésével összefogva döntött úgy, hogy belekezd a tornaterem építésébe, mert aki 

épít, annak reménysége van” – mondta. 

 

Kiderül, hogy miért nem volt megegyezés? A Nézőpont választási 
különkiadásának vendége Mózes Szabolcs és Ravasz Ábel 
2020. február 14. – Ma7.sk 

Sokan úgy vélik, már lerágott csont, miért is nem jött létre megegyezés a magyar szavazókat 

megszólító öt párt között, de úgy tűnik, a tárgyalások szereplői ezt még a mai napig is 

különböző módon látják és tálalják. Bár a Nézőpont választási különkiadásában, amelynek 

vendégei Mózes Szabolcs, a Magyar Közösségi Összefogás elnöke és Ravasz Ábel, a MOST-

HÍD alelnöke voltak, nem erre kerestük a választ, mégis tisztábban láthatunk ebben a 

kérdésben is. Továbbra is áthidalhatatlan a nézetkülönbség arról, miért is nem egyeztek meg 

az ötpárti tárgyalások során a teljes magyar egységről, amelybe a MOST-HÍD révén egyéb 

kisebbségek érdekképviselete is beszivárgott volna. 

 

PS/Spolu: Fura, hogy a gútai magyar óvodákat Magyarországról támogatják, de 
helyes 
2020. február 14. – Ma7.sk 

A címben említett mondattal nem lehet semmit elrontani – gondolhatták a Progresszív 

Szlovákiáért/Együtt (PS-Spolu) koalíció dunaszerdahelyi választási gyűlésén, s egyúttal 

sikerült is pontosan kifejezniük mindazt, amit a pártszövetség kínál a szlovákiai magyar 

közösség választóinak. Azaz jól hangzik, de nem. A Csallóköz központjában lévő 

dunaszerdahelyi Europa Center kisebb üléstermében jött össze vagy ötven érdeklődő, hogy az 

említett koalíció egyik elnökét, Miroslav Beblavýt, illetve további három képviselőjelöltjüket 

meghallgassa. A rendezés példamutató volt: szlovák-magyar szinkrontolmácsok biztosították 

a két nyelv közötti átjárást, bár igaz, hogy a fejhallgatók itt-ott csak akkor kerültek fel, amikor 

a választási lista 32. helyén szereplő Forró Tibor beszéde egyes részeit magyar nyelven 

mondta el. 
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https://ma7.sk/tajaink/letettek-a-rozsnyoi-reformatus-alapiskola-tornatermenek-alapkovet
https://ma7.sk/videok/kiderul-hogy-miert-nem-volt-megegyezes-a-nezopont-valasztasi-kulonkiadasanak-vendege-mozes
https://ma7.sk/videok/kiderul-hogy-miert-nem-volt-megegyezes-a-nezopont-valasztasi-kulonkiadasanak-vendege-mozes
https://ma7.sk/aktualis/psspolu-fura-hogy-a-gutai-magyar-ovodakat-magyarorszagrol-tamogatjak-de-helyes
https://ma7.sk/aktualis/psspolu-fura-hogy-a-gutai-magyar-ovodakat-magyarorszagrol-tamogatjak-de-helyes
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A Selye János Egyetem a felvidéki magyarság tudásközpontja 
2020. február 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Óriási érdeklődés mellett zajlott ma a Selye János Egyetem nyílt napja Komáromban. 

Mintegy félezer érdeklődő tekintette meg a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, 

Tanárképző Kar és a Református Teológiai Kar rendezvényeit. Juhász György rektor 

köszöntőjében elmondta, hallgatóik számára minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeres 

szakemberekké váljanak. Mint megtudtuk, az egyetemnek jelenleg 1831 hallgatója van, 

többségük nappali tagozaton végzi tanulmányait. Az intézmény jól felszerelt 

infrastruktúrával, előadói és szemináriumi termekkel, egyedülálló kutatói, nanotechnológiai 

és szupramolekuláris laboratóriummal, robotikai központtal, számítógépes termekkel, 

egyetemi könyvtárral, saját karriertanácsadó központtal, sportcentrummal, magas 

komfortfokozatú kollégiummal, multifunkcionális sportpályával rendelkezik. 

 

Felháborító: Kotleba magyar üzenetekkel kampányol a Csallóközben 
2020. február 14. – Felvidék Ma 

Az Összefogáshoz eljuttatott fényképek alapján az elmúlt napokban magyar nyelvű levéllel 

kampányolnak Kotlebáék a Csallóközben. Az autók szélvédőjén hagyott levélben „Magyar 

testvéreim!” felszólítással szólítják meg a csallóközi magyarokat, majd azzal érvelnek, hogy a 

kitelepítések időszaka már a múlté, kisebbségi jogainkat nemzetközi törvények garantálják, 

amit akkor sem tudnának elvenni, ha akarnák. Az Összefogás megdöbbenéssel áll a 

kampányakció előtt, hiszen Kotlebáék pár évvel ezelőtt még épp az itt élő magyarok ellen 

uszítottak. Ki ne emlékezne, amikor Kotleba és társai felsorakozva köpdösték le a rozsnyói 

Kossuth-szobrot, ezzel meggyalázva minket?! 

 

Az utolsó felmérések tanulságai: Az MKÖ-nél még van remény, a szlovák 
ellenzéki súlypont a konzervatív oldalra billent át – Körkép elemzés 
2020. február 14. – Körkép 

Két hétre vagyunk a választásoktól, pénteken megjelentek a moratórium előtti utolsó 

felmérések. Ezek két fontos információval szolgáltak: a magyar érdekeltségű pártok továbbra 

is küszöb alatt vannak, illetve az ellenzék vezéralakja nem a liberális, hanem a konzervatív 

oldalról került ki.   Körkép-elemzés   Természetesen egyetlen pártot sem szabad leírni. 

Lepődtünk már meg a választások estéjén, legutóbb 2016-ban is. Tény azonban, hogy a Most-

Híd helyzeti előnye ellenére (négy évi kormányzás) sem tudta feltornázni magát a parlamenti 

küszöb fölé. Bár, mintha a vegyespárt nem is akarna bejutni a parlamentbe, hanem 

megelégedne azzal, ha magával rántja az egész felvidéki magyar politikumot. Teret adva a 

vegyesprojekt továbbfejlesztésének számító „magyar platformoknak“, továbbgondolt 

“összefogásoknak.” 

 

A magyarellenesség nem veszett el, csak átalakult 
2020. február 15. – Ma7.sk 
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https://felvidek.ma/2020/02/a-selye-janos-egyetem-a-felvideki-magyarsag-tudaskozpontja/
https://felvidek.ma/2020/02/felhaborito-kotleba-magyar-uzenetekkel-kampanyol-a-csallokozben/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/14/az-utolso-felmeresek-tanulsagai-az-mko-nel-meg-van-remeny-a-szlovak-ellenzeki-sulypont-a-konzervativ-oldalra-billent-at/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/14/az-utolso-felmeresek-tanulsagai-az-mko-nel-meg-van-remeny-a-szlovak-ellenzeki-sulypont-a-konzervativ-oldalra-billent-at/
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarellenesseg-nem-veszett-el-csak-atalakult
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A választási kampány hajrájába fordultunk. Miközben Andrej Dankónak köszönhetően újra 

előkerült a talonból a magyarkártya, Peter Pellegrini szerint nem lenne tragédia, ha a magyar 

képviselet nem jutna a parlamentbe. Majd ők „gondoskodnak” a kisebbségekről. A Kotlebáék 

által felszított gyűlölet már csak hab a tortán, ami bármikor újra a magyarok ellen fordulhat. 

Január végén, az SNS pártrendezvényén Andrej Danko, a nemzetiek elnöke röpke időutazást 

tett abba a félmúltba, amikor a párt kiérdemesült atyafiai (nem csak) a nemzeti öntudattól 

részegen álltak a nekik rendelt hordóra szónokolni. A Slotához képest européer külsejű 

tartalékos százados, pártját a parlamenti küszöbben megbotlani látva, leporolta az 

ideiglenesen asztalfiókba rejtett régi, jól bevált csodafegyvert, a magyarkártyát. 

 

„Itthon jobb”! 
2020. február 15. – Felvidék Ma 

Először Érsekújvár-szerte, majd regionálisan is egyre ismertebbé vált Nagy Dávid, aki 

egyetemi éveinek végétől vállal szerepet a felvidéki közéletben. Ügyvédként dolgozik és 

napjainkban nyilvánosan leginkább Falath Zsuzsi oldalán, a jogi képviselőjeként láthattuk. 

Mondhatni fiatal, ugyanakkor már mintegy 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

Időközben családot alapított, kislánya, Lili lassan hároméves lesz. 

 

Hány magyar ovis van? 
2020. február 15. – Új Szó 

Nagy mértékben csökken a magyar szakközépiskolákba járók száma az országban, a magyar 

óvodát látogató gyerekeké ezzel ellentétben megugrott. A kérdés az, hogy közülük mennyi a 

magyar. A 2019/2020-as tanévben 715 magyar vagy szlovák–magyar közös igazgatású 

oktatási intézményben 49087 diák kezdte meg tanulmányait. Ennyi intézményünk még 

sosem volt: 2016 óta 29 iskolával vagy óvodával nőtt az intézmények száma, az ezeket 

látogató gyerekek összlétszáma azonban továbbra is csökken. Fodor Attila, a Comenius 

Pedagógiai Intézet vezetője lapunknak elmondta, a minisztérium által közzétett friss adatok 

számára azzal a tanulsággal szolgálnak, hogy nagyon keveset tudunk objektíven az 

iskolaügyről. 

 

Nívós magyar iskola Pozsony peremén 
2020. február 16. – Ma7.sk 

A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda gazdag múlttal rendelkezik. Épületében 1906 óta 

folyik a magyar nyelvű oktatás, s a kis magyar sziget napjainkban is tárt ajtókkal várja azokat 

a gyermekeket, akik szeretnének az anyanyelvükön tanulni. Pozsonypüspöki egykor színtiszta 

magyar település volt. Aztán jött a trianoni döntés, amelyet követően az etnikai arányok 

jelentősen megváltoztak. A település 1972-ben Pozsony városrésze lett. A püspöki magyarok 

lélekszáma sajnos folyamatosan csökken, arányuk jelenleg 10 százalék körül mozog. A 

zömében szlovákok által lakott fővárosban egyre nagyobb kihívás megmaradni magyarnak. 

Ezért is tekintenek szinte kincsként a helyiek a pozsonypüspöki iskolára, amely a szlovák 

iskolák erős elszívó hatása ellenére színvonalas magyar nyelvű oktatást biztosít a magyar 

gyerekeknek. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-magyarellenesseg-nem-veszett-el-csak-atalakult
https://ujszo.com/kozelet/hany-magyar-ovis-van
https://ma7.sk/tajaink/nivos-magyar-iskola-pozsony-peremen
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Csemadok évzáró Pozsony-Óvárosban 
2020. február 16. – Ma7.sk 

Február 16-án a Csemadok Pozsony-Óvárosi Alapszervezete évzáró gyűlést tartott a 

Csemadok pozsonyi székházában. Az évzáró során Molnár Rozáliától, a Csemadok  Pozsony-

Óvárosi alapszervezetének leköszönő elnökétől búcsúztak a résztvevők. A Csemadok Pozsony-

Óvárosi Alapszervezete a tavalyi év során is számos színvonalas kulturális program 

megszervezését vállalta fel. A vasárnapi évzáró gyűlésen többek között ezekről a 

tevékenységekről számolt be Molnár Rozália, a Csemadok Pozsony-Óvárosi 

alapszervezetének leköszönő elnöke. 

 

Menyhárt: Nem adjuk fel az elveinket! 
2020. február 16. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás csak abban az esetben fogadja el a szlovák demokratikus 

pártok koalíciós ajánlatát, ha előzetesen sikerül megállapodniuk a magyar közösség 

legfontosabb célkitűzéseiről. Menyhárt József MKP-elnök szerint csakis az etnikai politizálás 

az időtálló, mi több, az MKÖ február 29-én a Kotleba-féle szélsőségesekkel szemben is 

eredményes lehet. „Tanultunk a Most–Híd politikájának hibáiból: a koalíciós tárgyalásokon 

nem elégedhetünk meg apró engedményekkel, ki kell tartanunk a célkitűzéseink mellett. Nem 

fogunk mindenáron a kormánypárti padsorokba ülni, hogy néhány bársonyszékért cserébe 

feladjuk az elveinket.” 

 

Nem győzünk csodálkozni: ezt ígéri a nemzeti kisebbségeknek az ellenzéki SaS 
2020. február 16. – Ma7.sk 

Amennyiben sikeresen szerepelnek a választáson, az ellenzéki SaS eltörölné a kettős 

állampolgárságot tiltó szlovák törvényt, és elfogadna egy nemzeti kisebbségekről szóló 

jogszabályt - jelentette be Richárd Sulík pártelnök, aki szerint a kisebbségek jogai ma 

Szlovákiában nem érvényesülnek. Sulík rámutatott, Szlovákiában nemcsak magyar nemzeti 

kisebbség él, hanem mások is. Mint mondta, a jelenlegi kettős állampolgárságról szóló 

törvényben látja a fő problémát ezen a területen. A nemzeti kisebbségekről szóló törvény 

hiánya a SaS elnöke szerint azt jelenti, hogy a kisebbségek jogainak nagy részét nem 

alkalmazzák a gyakorlatban, és bizonyos esetekben végrehajthatatlan. 

 

A magyarság erősítését szolgálja az újjászerveződő vámosladányi Csemadok 
2020. február 16. – Felvidék Ma 

A vámosladányi magyar közösségi élet felélesztését s annak erősítését tűzte ki céljául az alig 

másfél évvel ezelőtt alakult Csemadok helyi alapszervezete. A hétvégén rendezte meg az 

eddigi legjelentősebb rendezvényét a magyar kultúra jegyében. A Csemadok Vámosladányi 

Alapszervezete 2018 őszén alakult újjá huzamosabb kihagyást követően. „Megemlékezések 

mellett egy nagyobb ívű kultúrműsorral szerettünk volna tisztelegni a magyar kultúránk előtt, 

ezért a magyar kultúra napja alkalmából szerveztük meg a február 14-ei eseményünket” – 

avatta be a Felvidék.ma-t a részletekbe Sál Attila, a helyi szervezet vezetője. 
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https://ma7.sk/tajaink/csemadok-evzaro-pozsony-ovarosban-kepgaleriaval
https://ma7.sk/aktualis/menyhart-nem-adjuk-fel-az-elveinket
https://ma7.sk/aktualis/nem-gyozunk-csodalkozni-ezt-igeri-a-nemzeti-kisebbsegeknek-az-ellenzeki-sas
https://felvidek.ma/2020/02/a-magyarsag-erositeset-szolgalja-az-ujjaszervezodo-vamosladanyi-csemadok/
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Újvidéki és szegedi felsőoktatási együttműködés 
2020. február 14. – Vajdaság MA 

Közös kutatások, szakmai konferenciák, diákcsere program, vendégtanárok alkalmazása, 

néhány pont a Szegedi Tudományegyetem és az újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás 

között megkötött egyezményből. Az erről szóló dokumentumot csütörtökön írták alá 

Szabadkán, az újvidéki felsőoktatási intézmény Gazdasági és Igazságügyi-Jogi Kara szabadkai 

kihelyezett tagozatán. 

 

Óbecse: Ösztöndíj 73 egyetemistának 
2020. február 16. – Vajdaság MA 

Az óbecsei Községi Képviselő-testület dísztermében szombaton ünnepélyes keretek között 

osztották ki az idei ösztöndíjakra vonatkozó szerződéseket. A pályázatot 60 állami 

felsőoktatási intézményben tanuló kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemista részére 

írták ki. Követve a régi gyakorlatot, az ösztöndíjakat odaítélő bizottság javaslatára a havi 

8000 dináros vissza nem térítendő támogatást végül elnyerte mind a 73 pályázó, aki 

megfelelt a pályázatban előírt feltételeknek, így a községi költségvetésből 5 840 000 dinár 

lesz erre a célra felhasználva. 

 

Egyre több a vállalkozó Topolyán 
2020. február 16. – Magyar Szó 

A topolyai Vállalkozók Általános Egyesülete nagy múltra tekint vissza. Az 1887-ben még 

Iparos Egyesületként működő szervezet az egykori kisiparosokat tömörítette, 2002-ben 

jegyezték be a Körzeti Gazdasági Kamaránál, és azóta hivatalosan is Topolya Község 

Vállalkozóinak Általános Egyesületeként működik. 2016-ban jegyezte be az egyesületet a 

Szerbiai Gazdasági Kamara. A közös érdekek képviselete, szakmai segítségnyújtás, a 

jogszabályok értelmezése, képzések, konzultációk szervezése, mind olyan dolgok, amelyekre 

hatványozottan megvan az igény. Vanyúr Gabriella, az egyesület titkára elmondta, 

legtöbbször a vállalkozók problémáival, „hétköznapi” gondjaival, adminisztratív ügyekkel 

foglalkoznak. 

 

Bővítik a székhelyüket 
2020. február 16. – Magyar Szó  

Átépítési munkálatok kezdődnek a közeljövőben a Zentai Gazdakör új székhelyén, újságolta el 

Sóti Ferenc, a zentai mezőgazdasági termelőket maga köré tömörítő szervezet elnöke a 

gazdakör minap megtartott évi közgyűlésén, ahol elmondta, a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően egyrészt egy emelettel szeretnék kibővíteni az épületet, ahol egy 

80–100 fős előadótermet alakítanak ki, ugyanakkor hozzá is építenek majd a már meglévő 

épülethez. A munkálatok február 24-én kezdődnek el, és valamikor az ősz folyamán be is 

fejeződnek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24712/Ujvideki-es-szegedi-felsooktatasi-egyuttmukodes.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24718/Obecse-Osztondij-73-egyetemistanak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4223/vajdasag_topolya/215534/Egyre-t%C3%B6bb-a-v%C3%A1llalkoz%C3%B3-Topoly%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4223/vajdasag_zenta/215532/B%C5%91v%C3%ADtik-a-sz%C3%A9khely%C3%BCket.htm
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Kishegyes: Lakossági fórumon tájékoztatták a gazdálkodókat a pályázati 
lehetőségekről 
2020. február 14. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Idén a szokásosnál korábban jelentek meg a mezőgazdászok számára kiírt tartományi 

pályázatok és a határidők is rövidebbek – emelte ki dr. Molnár Viktor, a Tartományi 

Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóhelyettese a kishegyesi lakossági fórumon. Az 

eseményt a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége (VASZ) szervezte és sok kishegyesi és 

bácsfeketehegyi érdeklődő jelent meg rajta. 

 

Két kárpátaljai magyar iskolának szervez gyűjtést a Fidelitas 
2020. február 14. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Hírvilág, Hírstart 

Két kárpátaljai település, Tiszasalamon és Mezőgecse magyar iskoláinak támogatására 

szervez adománygyűjtést a Fidelitas – jelentette be a szervezet elnöke pénteken Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Illés Boglárka kiemelte: a Fidelitas megalakulása óta – 24 éve – kiemelt 

figyelmet fordít a határon túli magyarokra. „Abban hiszünk, hogy minden magyar felelős 

minden magyarért, éljen bárhol a világon” – mondta. Hangsúlyozta: adománygyűjtésük 

kedvezményezettjeit a helyi közösséggel egyeztetve választották ki, és hamarosan 

személyesen is egyeztetnek az iskolák vezetőivel. Hozzátette: elsődlegesen pénzügyi 

adományokat várnak, melyből tankönyveket, oktatási segédanyagokat, taneszközöket tudnak 

vásárolni a határon túli magyar iskolák diákjainak. 

 

Másfél millió forint értékben juttat gyermekkönyveket Kárpátaljára Vujity 
Tvrtko sztárriporter 
2020. február 17. – karpati.in.ua 

Másfél millió forint értékben vásárol könyveket kárpátaljai magyar gyermekek számára Vujity 

Tvrtko sztárriporter. Az ismert újságíró a saját közösségi oldalán nemrég indított egy olyan 

játékot, melyben magyarországi megyék valamint külhoni régiók vetélkedhettek. Ennek a 

játéknak múlt évben Vass megye volt a nyertese, ezért akkor oda vittek egy 

gyermekkönyvtárat. Idén Kárpátalja lett a dobogós, ezért hamarosan vidékünkre is eljut majd 

egy kisebb könyvtárnyi gyermekirodalom. 

 

Tisztújító közgyűlés Csongoron 
2020. február 16. – karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezeténél is 

megkezdődtek a tisztújító közgyűlések. Február 14-én, pénteken a csongori alapszervezet 

tartott tisztújítást. A gyűlést megtisztelte jelenlétével Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a 

KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

igazgatója. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24713/Kishegyes-Lakossagi-forumon-tajekoztattak-a-gazdalkodokat-a-palyazati-lehetosegekrol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24713/Kishegyes-Lakossagi-forumon-tajekoztattak-a-gazdalkodokat-a-palyazati-lehetosegekrol.html
https://karpataljalap.net/2020/02/14/ket-karpataljai-magyar-iskolanak-szervez-gyujtest-fidelitas
http://life.karpat.in.ua/?p=4991&fbclid=IwAR3VkNmoFzVA73K4Sg2QjEYzyQWCBFDKjmCEqEKuWnkg4akXIBUUInlJ7yY&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=4991&fbclid=IwAR3VkNmoFzVA73K4Sg2QjEYzyQWCBFDKjmCEqEKuWnkg4akXIBUUInlJ7yY&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/02/16/tisztujito-kozgyules-csongoron
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Házasság Hete programsorozat a kárpátaljai nagycsaládosok szervezésében 
2020. február 16. – karpat.in.ua 

A szórakoztató programok mellett a programsorozat csúcspontja dr. Csókay András sebész 

professzor és felesége Altai Daniella tartott megható és lélek erősítő előadást, melyben a pár 

bizonyságot tett hitükről, és egymás iránti szeretetükről. Csókay András professzor neve a 

bangladesi sziámi ikrek szétválasztása után vált híressé, vezetése alatt ugyanis a magyar 

orvoscsoport egy lehetetlennek tűnő sebészeti beavatkozást hajtott végre egy fejüknél 

összenőtt ikerpáron. 

 

Felsőőri segély kárpátaljai magyaroknak 
2020. február 16. – volksgruppen.orf.at  

Napi több száz kiló friss kenyér juthat el idén is a kárpátaljai magyarokhoz a Felsőőri 

Református Gyülekezet adománygyűjtésének köszönhetően. A Magyar Református 

Szeretetszolgálat „1 euro 1 kenyér" elnevezésű gyűjtéséhez még Gúthy László lelkész 

vezetésével csatlakozott a gyülekezet 2015-ben. A hagyományt a tavaly nyugalomba vonult 

lelkész utódja, Kádas Richárd is folytatni kívánja idén. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 14. – Kossuth Rádió 

 

 Két hét múlva parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában, így február 14-e  az utolsó 

nap, amikor még nyilvánosságra lehet hozni a pártok népszerűségét mérő kutatások 

eredményeit. A számok annyira különbözőek az egyes ügynökségeknél, hogy nem nyújtanak 

támpontot a választóknak.  

 

Előválasztásokat tartanak az RMDSZ-en belül, most dől el, hogy kik és milyen sorrendben 

szerepelnek a választási listákon. Rangsorolják a júniusban esedékes önkormányzati 

választásokra indított képviselőjelölteket. Most a Szövetségi Képviselők Tanácsának 

határozata alapján - a nőknek és a 35 év alatti fiataloknak is befutó helyet kell kapniuk a 

listákon. Ott, ahol erre van lehetőség. Azaz jelölt. A részletekről Horváth Annát, az RMDSZ 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökét kérdeztük.     
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http://life.karpat.in.ua/?p=4945&lang=hu
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3034911/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-14_18-02-00&enddate=2020-02-14_18-40-00&ch=mr1
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Marosvásárhelyen rendezték meg az  I. Kárpát-medencei  Magyar Vállalkozói konferenciát, 

amelyen  több mint 300-an vettek részt:  Magyarországról, Felvidékről, Délvidékről és 

Erdélyből. A szakmai előadások, kerekasztal beszélgetések, valamint a céglátogatások  kiváló 

alkalmat nyújtottak a  vállalkozóknak az információ- és tapasztalatcserére, valamint üzleti 

kapcsolatok teremtésére is.  

 

Kilencedszerre szervezik meg a Szalonnafesztet Kolozsváron! Helyi termelők, kézműves 

mesterek, iparművészek vannak a vásárban, de a legfontosabb programpont a három napos 

szalonnázásban a  gazdák szalonna-versenye! A részletekről Molnár Attila főszervezőt, az 

Erdélyi Kézmíves Céh elnökét halljuk. 

 

A délvidéki Torda egy olyan hely, ahol 2 hónapig tartanak  a Tordai Művelődési Napok.  Az 

idei a 19. rendezvénysorozat, amelynek megnyitóestjén teljesen megtelt a falu művelődési 

házának nagyterme. Az ünnepi műsor előtt, a művelődési otthon előcsarnokában megnyílt A 

tordai színjátszás száz éve című fotókiállítás.  

 

 

Bali György és párja, Fettich Mária csaknem fél évszázada él és zenél Amszterdamba. 

Életüket és zenei pályafutásukat csakis együtt tudták elképzelni, és együtt is valósították meg. 

Most már visszavonultak, de jó szívvel emlékeznek a holland és magyar zeneszerzőkre, akiket 

sikerült közönségükkel megkedveltetni. A 91 esztendős amszterdami Hungária klubban 

beszélgettünk velük a báli előkészületek idején. 

 

Határok nélkül 

2020. február 16. – Kossuth Rádió  

 

Kalotaszeg egyik legismertebb települése Sztána. Többek között Kós Károly neve és a híres 

farsangi bál emléke kötődik elválaszthatatlanul a kis faluhoz. Az épület, ahol annak idején 

folyt a bál, ma is áll. Vagyis inkább újra áll. De áll a Varjúvár, és a Szentimrei villa is, amit 

szintén Kós Károly tervezett.  

 

A két világháború között igen jelentős irodalmi- néprajzi élet zajlott a ma már kiöregedő 

kalotaszegi faluban, Sztánán. Ezeknek az eseményeknek két fontos helyszíne volt: a Kós 

Károly háza - a Varjúvár és a közelében épült Szentimrei-villa. Szentimrei Jenő a Helikon írói 

csoportosulás tagja, erdélyi költő, irodalomszervező gazdag életművet hagyott utódaira. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-16_18-02-00&enddate=2020-02-16_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 17. 
14 

Lánya Szentimrei Judit néprajztudós Kós Károly szellemi hagyatékának folytatója, aki részt 

vett a  legjelentősebb erdélyi  magyar tájegységek tárgyi kultúrájának és népművészetének 

szakszerű kutatásában,  rendszerezésében és feldolgozásában. A sztánai Szentimre-villában 

készült Oláh-Gál Elvira beszélgetése.  

 

Minden érdekes történet úgy kezdődik, hogy már a rómaiak is….., és ez Énlakára is igaz. A 

falu szélén húzódó római limes-castellum földben szunnyadó maradványai erre a tanú. De 

híres a település természeti szépségérők, rovásírásos templomáról, különleges 

településszerkezetéről, és nem utolsó sorban az épület-mentő programjáról. Kell ennél több. 

Aligha, de kell mind ezt dokumentálni. Az Énlaka kulturális öröksége c. hatalmas, és 

gyönyörű kiállítású kötet ezt teszi. 

 

De nemcsak feltárnak, felmérnek, de építenek is a Pécsi Tudományegyetem építészei- és ez 

„mind azt a célt szolgálja, hogy Énlaka ismét bekapcsolódjon, a térség gazdasági és kulturális 

életébe, és olyan vonzó hellyé váljék, ahonnan nem elvándorolnak lakói, hanem ahová egyre 

többen jönnek élni, és alkotni – írja a könyv előszavában Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke. Énlaka kulturális örökségének kutatása több ágon, több tudományág 

szakértőjével, több szervezet támogatásával, és több éve folyik. Ezt összegzi a kötet, amelyről 

Visy Zsolt régészprofesszorral beszélgettem. 

 

A felvidéki magyar kultúra és kultúraszervezés legjobbjait díjazza minden évben a Csemadok 

a Magyar Kultúra Napján. Nem feledkezik meg azokról sem, akik a szövetség 

munkatársaiként tartják a kapcsolatot az amatőr csoportokkal, szakmai fórumokon segítik 

munkájukat. Őket a Csemadok legendás munkatársáról, a Gyurcsó István költőről elnevezett 

díjjal jutalmazza.  

 

Műsorokat vezet, színjátszó csoportokban játszott, rendezett, bemondó volt a pozsonyi Pátria 

rádióban; Ismerkedjenek meg a Gyurcsó-díj idei kitüntetettjével, Molnár Lászlóval, akit 

Haják Szabó Mária kérdezett. 

 

 

Kárpát Expressz 

2020. február 16. – Duna World 

 

Falusi turizmus rendezvénysorozat Bodrogközben 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-02-16-i-adas-2/
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A Demjén testvérpár, Dénes és Roland napraforgó magok sajtolásával és olaj előállításával 

foglalkozik Kaposkelecsényben. A tevékenység családi hagyomány. A rendezvény szervezője, 

Kondás Aranka tíz évvel ezelőtt nyitotta vendégházát Kistárkányban. A rendezvény keretein 

belül élettörténeteket hallgathattak meg a résztvevők. Nagy sikerrel zárult. 

 

Az 1944-es délvidéki tragédiára emlékezünk Forró Lajos „Horgos története” című filmjében 

Forró Lajos másodéves történész hallgatóként tudta, a délvidék tragédiáját fogja kutatni. 

Eddig két filmje született, a Jelöletlen tömegsírok és a Horgos története. A célja, hogy rossz 

példát állítson a jövő generációjának, hogyan a tragédia ne történhessen meg újra. 

Közbenjárásával a kivégzetteket már rehabilitálták, de még mindig tömegsírokban vannak. 

Forró Lajos számára az hozna megnyugvást, ha az áldozatoknak megadnák a végtisztességet. 

 

A Don-kanyar hőseire emlékezünk a székelyföldi Katrosában 

A kézdivásárhelyi Szima Csaba katonai hagyományőrző, amatőr gyűjtő és a honvédség 

zászlósa otthonában fogadta a stábot. Katrosa völgyében három évvel ezelőtt állítottak 

emléket a Don-kanyarban elesettek emlékére a magyar vitézi rend kezdeményezésére.  

 

Papp Boglárka, a Petőfi program ösztöndíjasa a felvidéki magyarság megszólításában segít 

Második éve teljesít szolgálatot a pozsonyi Csemadoknál Papp Boglárka. Jelenleg a Szőttes 

Kamara Néptáncegyüttes gálaestjét segít szervezni. Az együttes az 50. évfordulóját ünnepli, a 

fiatalok 50 év emlékeiből állítanak össze fotókiállítást. 2019 végén Magyar Örökség díjban 

részesült a hiteles hagyományőrzésért. 


