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Nyomtatott és online sajtó 
 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége üdvözli a tanórák számának 
csökkentését a módosított Nemzeti alaptantervben 
2020. február 17. – MTI, Webrádió, Demokrata, Propeller 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségek üdvözli a Nemzeti alaptanterv (Nat) 

módosítását, amelynek értelmében csökken a tanórák száma, hogy a diákok terhei ne 

növekedjenek. A szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a Nat 

korszerű módszertani alapelvekre épül. Ezek közé sorolják az egyénre szabott, aktív tanulási 

lehetőségeket, az ismeretek kreatív felhasználását lehetővé tevő tanulói kompetenciák 

fejlesztését és a multidiszciplináris témák hangsúlyozását. Ahhoz, hogy a közoktatásban a 

diákok terhei ne növekedjenek, a Nat a tanórák számának csökkentését irányozza elő - 

emelték ki. Hozzátették: az Európai Unió által ajánlott és a magyarországi sajátosságokkal 

összhangban lévő kulcskompetenciák a 21. század elvárásaihoz igazodnak. Ezt a célt 

meglátásuk szerint jól szolgálja az új tantárgyak bevezetése is. 

 

Az MKP újabb panasszal él a nemzeti kisebbségeknek járó műsoridő be nem 
tartása miatt a szlovák közmédiában 
2020. február 17. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Több újabb beadvánnyal fordul a szlovák közszolgálati média felügyeleti szerveihez és az 

ügyészséghez a nemzeti kisebbségeknek törvényesen járó műsoridő be nem tartása miatt Őry 

Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke - jelentette be a 

felvidéki magyar párt politikusa pozsonyi sajtótájékoztatóján hétfőn. Szlovákiában elvben egy 

több éve hatályos törvény garantálja, hogy az országban élő nemzeti kisebbségeknek 

számarányuknak megfelelő műsoridőt kell kapniuk a közmédiában, ezt azonban mindmáig 

nem ültették át a gyakorlatba. A törvénysértő gyakorlatnak a felszámolásáért már négy éve 

küzd a felvidéki magyar párt politikusa, aki először 2016 nyarán fordult panasszal az ügyben 

a szlovák közmédia felügyeleti szerveihez és a kulturális minisztériumhoz, amelyektől érdemi 

választ nem kapott. Őry Péter elmondta: amikor a szaktárcától kérték a közmédiára 

vonatkozó törvény vonatkozó részének betartatását, azt a választ kapták, hogy a jogszabály 

betartására nincs anyagi fedezet. Hozzátette: a közmédia felügyeleti szerveitől a Rádió és 

Televízió Tanácstól, illetve a frekvenciatanácstól gyakorlatilag semmilyen érdemi választ nem 

kapott a többszöri megkeresés ellenére sem. 

 

Schanda: kárpátaljai fiatalok képzését támogatja a kormány 
2020. február 17. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Szó, ATV, Hírstart, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Schanda Tamás elmondta: a tízmillió forintos támogatás keretében Lego robotépítő 

készleteket, tableteket, valamint okostáblát kap öt iskola, az intézmények tanárai pedig 

robotikai tanfolyamon vehetnek részt. A készletek legkésőbb húsvétig megérkeznek - mondta. 

Schanda Tamás úgy fogalmazott: "Magyarország azt szeretné, ha az ukrán hatalom úgy 
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tekintene a kárpátaljai magyarságra, mint erőforrásra, amely Ukrajnát erősíti, és elősegíti a 

magyar-ukrán kapcsolatok rendezését. A kárpátaljai magyarok minél jobban élnek, minél 

erősebb a közösségük, annál jobban hozzá tudnak járulni Ukrajna sikeréhez." Kitért arra: 

Magyarország akkor is kiállt Ukrajna mellett, amikor az előző ukrán elnök idején sorra 

sértették meg a kárpátaljai magyarok jogait. Hozzátette: az új ukrán elnök, Volodomir 

Zelenszkij "új reményt jelent arra, hogy Ukrajna nem fog magyarellenes politikát folytatni". 

"Értjük Ukrajnának azt az elvárását, hogy a területén élő minden állampolgár tudjon ukránul 

beszélni, mi pedig azt szeretnénk, ha a Kárpátalján élő magyarok megőrizhetnék magyar 

anyanyelvüket. Szerintünk ezt a két célt egyszerre is el lehet érni" - fogalmazott Schanda 

Tamás. 

 

Az RMDSZ az ombudsmanhoz fordult a választási törvényt módosító 
kormányrendelet miatt 
2020. február 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerint a bukaresti kormány 

alkotmányellenesen módosította a parlamenti választási törvényt, ezért Kelemen Hunor 

hétfőn levélben kérte az ombudsman közbelépését. A román közlönyben múlt pénteken jelent 

meg, így hétfőn lépett hatályba az a jogszabály, amelyet az előrehozott parlamenti választások 

körüli joghézag felszámolásának szükségességével indokolt a Ludovic Orban vezette 

jobbközép román kormány. A sürgősségi rendeletben a szervezési tennivalók pontosítása 

mellett a kormány a választási jogosultságot is kiterjesztette oly módon, hogy a szavazók már 

nemcsak saját lakhelyük parlamenti képviseletébe szólhatnak bele, hanem bármelyik 

szavazókerületben leadhatják voksukat, ahol a szavazás napján éppen tartózkodnak. 

 

„Iránymutató” várossá tenné Sepsiszentgyörgyöt a negyedik polgármesteri 
mandátumára készülő Antal Árpád 
2020. február 17. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma 

Újra megpályázza a sepsiszentgyörgyi polgármesteri tisztséget Antal Árpád, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa, aki 2008 óta vezeti a székelyföldi várost. 

A polgármester ezt a város központjában évtizedek óta használaton kívül álló Bodok szálló 

tetején tartott hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be. Sepsiszentgyörgy városa Kovászna 

megye önkormányzatával és a magyar állam által finanszírozott Sapientia Alapítvánnyal 

közösen a szálloda és a környező épületek helyén tervezi annak a kulturális és ifjúsági 

központnak a felépítését, amely a város hat kulturális intézményének ad majd otthont. Antal 

Árpád kijelentette: a lebontásra ítélt, tízemeletes Bodok szálló a letűnt kommunista rendszer 

szimbóluma, a helyébe tervezett kulturális és ifjúsági központ viszont a város 

újjászületésének a szimbóluma lesz. A polgármester elmondta: olyan várossá akarja alakítani 

a következő tíz évben Sepsiszentgyörgyöt, amely iránymutató Székelyföld és egész Erdély 

számára. 
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Világszinten sereghajtó Románia a tehetségek megtartása szempontjából 
2020. február 17. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Több mint tízezer, 15 és 34 év közötti, köztük számos Kovászna és Hargita megyei fiatal 

hagyta el véglegesen az országot 2018-ban – derül ki az INACO – Kezdeményezés a 

versenyképességért nevű szervezet elemzéséből. A nonprofit romániai szervezet által hétfőn 

közzétett adatok kizárólag a végleges kitelepedésre vonatkoznak, és nem számolnak azokkal a 

fiatalokkal, akik időszakosan mentek külföldre tanulni vagy dolgozni – tájékoztatott az 

Agerpres. A legtöbben Bukarestből mentek el, majd Iaşi, Temes, Bákó, Galaţi, Mehedinţi, 

Gorj, Szilágy, Kovászna és Hargita megye következik. 

 

Székely István Gergő: egyre nagyobb az esélye az előre hozott parlamenti 
választásoknak 
2020. február 17. – maszol.ro 

Nem az a tétje az előre hozott parlamenti választásokat szabályozó sürgősségi 

kormányrendelet elleni alkotmányossági kifogásnak, hogy kiírják-e vagy sem választásokat a 

törvényhozás mandátumának lejárta előtt, hanem az, hogy meg lehet-e tartani a 

helyhatóságival egy időben – vélte Székely István Gergő politológus. A kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet munkatársa szerint most már az ellenzékbe szorult, és a 

közvélemény-kutatások szerint közel felére csökkent népszerűségű Szociáldemokrata Pártnak 

(PSD) is kockázatos mindenféle procedurális trükkel akadályozni az előre hozott választások 

megszervezését.  

 

A felvidéki magyarság fellép a szlovák közmédiában neki járó műsoridőért 
2020. február 17. – MTI, Origo 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) országos tanácsának elnöke azt mondta, a szlovákiai 

magyarság nem kapja meg az ottani közmédiában neki járó műsoridőt, ezért a szlovák állami 

szervekhez fordul. Őry Péter az M1 csatornán azt mondta, Szlovákiában törvény mondja ki, 

hogy az országban élő nemzeti kisebbségeknek számarányuknak megfelelő műsoridőt kell 

kapniuk a közmédiában, ez a rendelkezés azonban mindmáig nem teljesül. A magyarság 

aránya Szlovákiában a legutóbbi népszámlálás szerint 8,5 százalék, ám ennél jóval kisebb a 

magyar nyelvű műsorok aránya az ottani közmédiában. Például 2018-ban a szlovák köztévé 

összesen 16.630 órányi műsort közvetített, ebből azonban csak alig több mint 100 óra volt a 

magyar adás, ami 0,6 százalékos nemzetiségi aránynak felel meg. A magyar kisebbségre szánt 

műsoridőből tehát mintegy 1300 órányi hiányzik. 

 

Jakab folyamatosan provokálta Oroszt, aki viszont rendkívül higgadtan reagált 
2020. február 17. – Ma7.sk 

A pozsonyi TA3 hírtévé vasárnap esti élő vitaműsorában Jakab Elemér (Most-Híd) és Orosz 

Örs (MKÖ) csapott össze. Bár az összecsapás kifejezés enyhe túlzásnak tűnhet, hiszen Jakab 

Elemér viszonylag fiatal kora – 52 éves – ellenére enervált, kedvetlen politikai matador 
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benyomását keltette, aki az elmúlt évek szövegeit mondta fel, nagyrészt az előtte levő 

jegyzetekből idézve. Jakab mindjárt a beszélgetés elején félrevezette a hallgatóságot, amikor 

arról számolt be, hogy az elmúlt választási időszak alatt „én magam tíz törvényjavaslatot 

terjesztettem be”. A parlament nyilvántartásából világosan látszik, hogy négy év alatt Jakab 

egyetlen törvényjavaslatot sem nyújtott be önállóan.  

 

A felzárkóztatás kulcsa a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése 
2020. február 17. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége vállalkozói fórumokon hívja fel figyelmet a 

vállalkozók szerepére a közelgő parlamenti választásokkor. A Magyar Közösségi Összefogás 

gazdasági programja 16 magyarok által lakott régiót képvisel, a két nagy várost, Pozsonyt és 

Kassát kivéve. 2018-ban Szlovákiában 5,04% volt a munkanélküliségi ráta, a 16 dél-szlovákiai 

járás átlaga 7,10%, a gömör-nógrádi régióban viszont ennek a duplája. Az átlagfizetéseket 

vizsgálva a szlovákiai átlag 1 171 euró, a 16 járásban pedig 900 euró körül van, tehát itt is 

kirajzolódnak a különbségek. Ugyanezt mutatja a bruttó hazai termék is. 

 

Bukovszky: A lehetőségekhez képest kihoztuk a maximumot 
2020. február 17. – bumm.sk 

A Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásával a Híd kisebbségi kormánybiztosának több 

energiája maradt a kétnyelvűség problémáira, a hivatala által kínált megoldásokra, 

segítségre, ugyanakkor örül, hogy a kormány elé kerül a kisebbségi törvény koncepciója: 

„Sikerült egy teljesen új, rendszeres kommunikációt kialakítani az egyes tárcákkal, amire 

eddig nem volt példa. Ha valaki azt gondolja, hogy ezt az egyik napról a másikra meg lehetett 

volna valósítani, az nagyon is téved. Hiszen 2012 végén teljesen elakadt a nyelvtörvény 

végrehajtása. Mindamellett, és ezt nem én állítom, hanem maguk a kisebbségek képviselői, a 

hivatali érintkezésben javult a magyar, de pl. a ruszin nyelv használata és elérhetősége.” 

 

Nem merülhet feledésbe 
2020. február 18. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Magyar Szó  

Zombor 271 évvel ezelőtt, február 17-én nyerte el a szabad és királyi város rangot. Ennek 

jegyében az idei ünnepségsorozat a múlt pénteken kezdődött különféle kiállításokkal és 

előadásokkal. A Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezete szombaton 

emlékezett meg a városnapról, az önkormányzat pedig tegnap tartotta meg központi 

rendezvényét. A Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezete másodízben 

emlékezett meg Zombor szabad és királyi város rangjának elnyeréséről. 

 

Farsangi Népzenei Találkozó Topolyán 
2020. február 17. – Pannon RTV 

A jellegzetes tájnyelvi, illetve a szellemi örökség bemutatásán volt a hangsúly a II. Farsangi 

Népzenei Találkozón, amit vasárnap este a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési 
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Központban tartottak. Vajdaság legjelentősebb népművészeti alkotói, táncegyüttesei, 

népzenészei, illetve népdalkörei léptek színpadra, kiegészülve a Magyarországról érkezett 

népművészekkel. A szervezők a találkozóval emléket állítottak Bodor Anikó 

népzenekutatónak is, aki pályája során összegyűjtötte Bácska, Bánát, Szerémség és Szlavónia 

magyar népdalait és népzenéjét. 

 

Apáink nyomdokain – XIV. Kárpát-medencei Magyar Találkozó 
2020. február 17. – karpat.in.ua 

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg Maglódon az Apáink Nyomdokain – Kárpát-

medencei magyar találkozó nevet viselő gasztronómiai és kulturális hagyományokat 

bemutató találkozót. A rendezvényre számos külhoni településről érkeztek vendégek, akik 

mindamellett, hogy elkészítették a vidékükre jellemző ételeket, még táncra is perdítették a 

maglódiakat. Kárpátalját az idei rendezvényen is Bene község képviselte, melynek 

küldöttsége egyforma köntösben készítette a toroskáposztás húst és a paprikás krumplit. 

Mint mondják, évek óta visszajárnak, hiszen Maglódon úgy fogadják a kárpátaljaiakat mintha 

hazatérnének. 

 

Házasság hete: dr. Csókay András Beregszászban 
2020. február 17. – karpat.in.ua 

Dr. Csókay András világhírű idegsebész és felesége, Altay Daniella tartott előadást – Missziók 

Istenhittel címmel – a Házasság hete programsorozat alkalmából Beregszászban a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában február 14-én. A február 10–16-a között 

megrendezett Házasság hete program keretein belül a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete (KMNE) és a történelmi egyházak képviselői egész héten a házaspároknak 

igyekeztek kedvezni. Szerveztek többek között házaspáros fürdőzést, humorestét Aranyosi 

Péterrel és Felméri Péterrel. Mindezek után lelki táplálékot nyújtva a házaspároknak dr. 

Csókay András és felesége, Altay Daniella tartottak egy igazán megható és őszinte előadást a 

házastársi kötelékükről és a mindennapos gondokról, valamint munkásságukról és 

családjukról. A beszélgetést Popovicsné Palojtay Márta vezette le. 
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