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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megtörtént a szakadás, elnök nélkül maradt az MPP Maros megyében 
2020. február 18. – Krónika 

Kenyértörésre került sor a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei szervezetében, 

amelynek éléről távozott Berki Ferenc. A párttagságról is lemondó elnököt további tizenöt 

vezető követi. A maradók szerint Berki nélkül is van élet a politikai alakulatban, melynek 

Maros megyei szervezete hamarosan megújul. Az elmúlt hét végén Berki Ferenc még abban 

reménykedett, hogy Mezei János országos elnök jobb belátásra tér, és meghallgatja a Maros 

megyei vezetőség óhaját, most viszont eldöntötte, hogy lemond minden tisztségéről, és a 

Magyar Polgári Pártból is kilép. A távozó elnök szerint Mezei János „diktatórikus és a magyar 

nemzetpolitikával szöges ellentétben álló” politikája olyan méreteket öltött, amelyek 

vállalhatatlanná váltak. Berki Ferencet és lemondó társait az zavarja a leginkább, hogy Mezei 

eltérítette jobbközép útjáról az MPP-t. 

 

M1: eddig mintegy százezren írták alá az SZNT nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezését 
2020. február 18. – MTI, hirado.hu   

Továbbra is gyűjtik a támogató aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tavaly májusban 

elindított európai polgári kezdeményezéséhez - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd 

délutáni Híradójában. Azt mondták: az SZNT nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezését eddig mintegy százezren írták alá a szükséges egymillióból. A 

"Székelyföldért megmozgatjuk Európát" jelszóval elindított polgári kezdeményezés jogi és 

anyagi keretet kér az Európai Uniótól az őshonos nemzeti kisebbségek számára - tették hozzá. 

A petíciót a nemzetiregiok.eu címen néhány kattintással bárki támogathatja. 

 

Menyhárt: Legyen regionális hivatalos nyelv a magyar! 
2020. február 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A TA3 hírtelevízió hétfő esti választási vitaműsorában az MKP elnöke, Menyhárt József és a 

Vlasť párt képviseletében Igor Čombor csapott össze. Menyhárt József a választási vitában 

mondanivalóját szlovákul kezdte, de későbbiekben az anyanyelvét, a magyar nyelvet 

használta. Mint megjegyezte, szimbolikusan ezzel is kifejezi, hogy a felvidéki magyar 

közösségnek joga van használnia az anyanyelvét, sőt annak használatától semmilyen 

körülmények között sem szabad félnie, hiszen a felvidéki magyarok is egyenrangú részesei 

ennek az országnak. Igor Čombor, rózsahegyi polgármester a vita során végig joviális idős 

úriemberként viselkedett, s a magyarokat érintő kérdésekben sem nyitott frontot, ami 

némileg meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy előkelő helyen van Harabin pártjának listáján. 

Megjegyezte, számára természetes együttműködni a magyarokkal, annál is inkább, mert 

szerinte csökkenteni kell a regionális különbségeket, és felzárkóztatni a déli régiókat. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/02/18/m1-eddig-mintegy-szazezren-irtak-ala-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/02/18/m1-eddig-mintegy-szazezren-irtak-ala-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://ma7.sk/aktualis/menyhart-legyen-regionalis-hivatalos-nyelv-a-magyar
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Szakad a Maros megyei MPP, de máshol is érik a feszültség  
2020. február 18. – maszol.ro 

Míg néhány napja még csak a sajtón keresztül és a Facebookon üzengettek egymásnak a 

Magyar Polgári Párt Maros megyei vezetői, mostanra megtörtént a nagy skizma. Berki Ferenc 

Maros megyei MPP-elnök kilépett a pártból és 15 helyi vezetőt vitt magával. A maradók nem 

bánkódnak, megújulást hirdetnek.  

 

Elutasította a szenátus jogi bizottsága a parlamenti választási törvényt 
módosító rendeletet  
2020. február 18. – maszol.ro 

Pozitívan véleményezte a szenátus jogi bizottsága az előre hozott parlamenti választások 

kiírását célzó sürgősségi kormányrendelet elutasítását. A bizottság által jóváhagyott, és az 

RMDSZ által előterjesztett módosító javaslat értelmében „tervezet a sürgősségi 

kormányrendelet elfogadásáról” a „tervezet a sürgősségi kormányrendelet elutasítására” 

változtatták a jogszabály címét.  

 

Barti Tihamér elárulta, hogy indul-e polgármesternek Gyergyószentmiklóson 
2020. február 18. – szekelyhon.ro 

Tiszta vizet öntött a pohárba Barti Tihamér, az RMDSZ gyergyószéki szervezetének elnöke: 

nem pályázza meg Gyergyószentmiklós polgármesteri tisztségét. Ő továbbra is Hargita megye 

tanácsában és annak vezetésében vállalna szerepet – nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján. 

Azt ígérte, március közepéig nyilvánosságra hozza majd, hogy konkrétan milyen tisztséget 

pályáz meg a megyei önkormányzatnál; Barti jelenleg a megyei tanács két alelnöki 

funkciójának egyikét foglalja el. 

 

Háromszéken is növekszik az igény a külföldi vendégmunkásokra  
2020. február 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Háromszéken is egyre nehezebb munkaerőt találni ezért a vállalkozók egyrészt ragaszkodnak 

meglévő munkásaikhoz, de ma már egyre gyakoribb az is, hogy külföldi vendégmunkások 

alkalmazását fontolgatják. Erről a jelenségről Kelemen Tibor, a Kovászna megyei Munkaerő 

Ügynökség (AJOFM) igazgatója számolt be keddi sajtótájákoztatóján. Mint kifejtette, havonta 

egy-két háromszéki vállalkozó helyezi kilátásba, hogy ha az ügynökség nem közvetít 

számukra megfelelő munkavállalót, akkor az Európai Unión kívüli országokból hoznak 

vendégmunkásokat. 

 

Nincs kihívója Derzsinek az RMDSZ-ben Udvarhelyen 
2020. február 18. – szekelyhon.ro 

Immár biztos, nem lesz kihívója az RMDSZ-en belül Derzsi Lászlónak, aki a 

székelyudvarhelyi polgármesteri címért mérkőzne meg a szövetség színeiben. A politikai 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122309-szakad-a-maros-megyei-mpp-de-mashol-is-erik-a-feszultseg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122301-elutasitotta-a-szenatus-jogi-bizottsaga-a-parlamenti-valasztasi-torvenyt-modosito-rendeletet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122301-elutasitotta-a-szenatus-jogi-bizottsaga-a-parlamenti-valasztasi-torvenyt-modosito-rendeletet
https://szekelyhon.ro/aktualis/barti-tihamer-elarulta-hogy-indul-e-polgarmesternek-gyergyoszentmikloson
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122319-haromszeken-is-novekszik-az-igeny-a-kulfoldi-vendegmunkasokra
https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-kihivoja-derzsinek-az-rmdsz-ben-udvarhelyen
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szerepet betölteni kívánók hétfőig tehették le a jelölésükhöz szükséges dokumentációt a helyi 

szervezetek elnökségeinél, ennek összesítése zajlik most – fejtette ki lapunknak Bíró Barna 

Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke. Mint mondta, azt már most tudni, 

hogy a szövetség színeiben Székelyudvarhelyen csak Derzsi László szeretne megmérkőzni a 

polgármesteri tisztségért az idei helyhatósági választáson. 

 

Alkotmányt sértett a kormány – Puskás Bálint szerint ellentétes az 
alaptörvénnyel a választást szabályozó rendelet 
2020. február 18. – Krónika 

Egyértelműen alkotmányellenes az a sürgősségi kormányrendelet, amellyel a kormány az 

előre hozott választások lebonyolítását szabályozná, és amely többek között lehetővé tenné, 

hogy bárki lakhelytől függetlenül az ország bármely szavazókörében szavazzon – jelentette ki 

kedden a Krónikának puskás Bálint volt alkotmánybíró. Puskás Bálint felrótta a 

politikumnak, hogy úgy értelmezik a törvényeket, illetve az alkotmányos szabályozásokat, 

hogy elolvasnak belőlük egy kisebb részt, esetleg egy cikkelyt, majd abból kiindulva alakítják 

ki a politikájukat. „Senki sem nézi meg, hogy mi az illető törvénynek vagy alkotmányos 

cikkelynek a szelleme, ami sokszor fontosabb, mint a betűje” – mutatott rá. Mint kifejtette, a 

választási törvény módosítása tönkreteszi a választás alapvető eszméjét. 

 

Háromnyelvű kiadvány jelent meg az erdélyi magyar képzőművészet elmúlt 
száz évéről 
2020. február 18. – maszol.ro 

100 év – erdélyi magyar képzőművészet címen jelent meg az a képzőművészeti album, amely 

528 oldalban foglalja össze az 1919-2018 közötti időszakban alkotó erdélyi magyar művészek 

munkáit.  Az RMDSZ által kezdeményezett 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt 

keretében megjelent kiadvány 220 művész életrajzát és összesen 379 alkotás reprodukcióját 

mutatja be magyar, román és angol nyelven. A kötetben szereplő reprodukciók gyűjteménye 

22 hazai és külföldi múzeum, illetve 32 magánszemély és gyűjtő közreműködésével jött létre.  

 

Száz év erdélyi magyar képzőművészetéről jelent meg album Romániában 
2020. február 18. – MTI  

 Száz év erdélyi magyar képzőművészetéről jelent meg album Romániában, amely több mint 

félezer oldalon foglalja össze az 1919-2018 közötti időszakban alkotó erdélyi magyar 

művészek munkáit. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által 

kezdeményezett 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt keretében megjelent 

kiadvány 220 művész életrajzát és összesen 379 alkotás reprodukcióját mutatja be magyar, 

román és angol nyelven. A kötetben szereplő reprodukciók gyűjteménye 22 múzeum, 32 

magánszemély és gyűjtő közreműködésével jött létre - közölte az RMDSZ. Vécsi Nagy Zoltán 

művészettörténész, a kötet szerkesztője szerint az albumba beválogatott alkotók többsége 

olyan életművet tud maga mögött, amelyben az "egyszerre romániainak és magyarnak 
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https://kronikaonline.ro/belfold/alkotmanyt-sertett-a-kormany-n-puskas-balint-szerint-ellentetes-az-alaptorvennyel-a-valasztast-szabalyozo-rendelet
https://kronikaonline.ro/belfold/alkotmanyt-sertett-a-kormany-n-puskas-balint-szerint-ellentetes-az-alaptorvennyel-a-valasztast-szabalyozo-rendelet
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122322-haromnyelv-kiadvany-jelent-meg-az-erdelyi-magyar-kepz-m-veszet-elmult-szaz-ever-l
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122322-haromnyelv-kiadvany-jelent-meg-az-erdelyi-magyar-kepz-m-veszet-elmult-szaz-ever-l
https://vasarnap.hu/2020/02/18/szaz-ev-erdelyi-magyar-kepzomuveszeterol-jelent-meg-album-romaniaban/
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lenni" kettősség vállalása európai mércével mért vagy mérhető kvalitású alkotásokban 

valósult meg.  

 

A szlovák külügyminiszter mintának tekinti a román kisebbségpolitikát 
2020. február 18. – transindex.ro 

Szlovákia továbbra is támogatja, hogy Románia csatlakozzon a schengeni övezethez, illetve 

hogy felvételt nyerjen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) - 

hangoztatta kedden a bukaresti látogatáson lévő Miroslav Lajcak szlovák külügyminiszter. A 

Bogdan Aurescu külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte a román 

kisebbségpolitikát, és úgy fogalmazott: "A román kisebbségi politikát mintának lehet 

tekinteni". Aurescu arról beszélt: a két országnak közös elképzelése van az Európai Unió 

bővítéséről.  

 

Támogatja az anyaországi zsidóság az SZNT nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezését 
2020. február 18. – MTI, Krónika 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) is támogatja a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) európai polgári kezdeményezését és arra bíztatja híveit, hogy aláírásukkal 

támogassák azt. „A zsidóság elnyomott kisebbségként élt Egyiptom országában, amire 2000 

év óta szüntelenül emlékezünk. Bár soha nem állunk a szeparatizmus mellé, de támogatjuk a 

kisebbségek minél erősebb önrendelkezését – bármely nemzeti kisebbségről legyen szó, 

székelyről, magyarról, vagy más európai nemzetéről egyaránt. Támogatásunkkal részei 

vagyunk a magyar kormánytagoktól a főpolgármesterig érő konszenzusnak” – olvasható a 

közleményben. 

 

A magyar kormány támogatásából lesz tornateremre a rozsnyói református 
iskolának 
2020. február 18. – Ma7.sk 

Ünnepélyes alapkőletétel és időkapszulába helyezett üzenet. Huszonhárom év várakozás után 

elkezdődhet a Rozsnyói Református Egyházi Alapiskola tornatermének megépítése. A magyar 

kormány támogatásával indul a nyolc hónapig tartó beruházás. A Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház mintegy 300 ezer euró támogatást bocsátott a fenntartása alá tartozó 

egyházi oktatási intézmény mellett épülő egyterű tornaterem megépítésére. 

 

Jó gazdaságpolitika nélkül nincs erős magyar képviselet - Farkas Iván és Gál 
Zsolt a Nézőpont vendége 
2020. február 18. – Ma7.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás programjának harmada gazdasági kérdésekkel foglalkozik. 

Ez is mutatja, hogy bár fontos a kultúra, a hagyományok és a nyelvhasználat erősítése, a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58553&szlovakia_tamogatja_romania_schengeni_csatlakozasat
https://kronikaonline.ro/kulfold/tamogatja-az-anyaorszagi-zsidosag-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://kronikaonline.ro/kulfold/tamogatja-az-anyaorszagi-zsidosag-az-sznt-nemzeti-regiokrol-szolo-europai-polgari-kezdemenyezeset
https://ma7.sk/videok/a-magyar-kormany-tamogatasabol-lesz-tornateremre-a-rozsnyoi-reformatus-iskolanak
https://ma7.sk/videok/a-magyar-kormany-tamogatasabol-lesz-tornateremre-a-rozsnyoi-reformatus-iskolanak
https://ma7.sk/videok/jo-gazdasagpolitika-nelkul-nincs-eros-magyar-kepviselet-farkas-ivan-es-gal-zsolt-a-nezopont
https://ma7.sk/videok/jo-gazdasagpolitika-nelkul-nincs-eros-magyar-kepviselet-farkas-ivan-es-gal-zsolt-a-nezopont
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választók számára is elsődleges elvárás egy párttal szemben, hogy a gazdasági fejlődést 

biztosítsa az általuk képviselt régiók számára. A három párt egyesülésével létrejött 

pártszövetség meghallotta a választók kérését, ezért programjába regionális és országos 

gazdasági megoldásokat is beépített. A programot a legjobbak közé sorolták a választási 

programokat értékelő szakmai szervezetek. 

 

Domin István: „Tudom, milyen ellenszélben dolgozni“ 
2020. február 18. – Felvidék Ma 

Tősgyökeres izsai, keresztény-konzervatív szellemben nevelkedett, ezt vallja magáénak a mai 

napig. Ismeri a település minden szegletét, ahogy az emberek örömét, bánatát. Hisz a 

közösség teremtő erejében, és hiszi, hogy akik itt élnek, többet érdemelnek. Ezért dolgozik, és 

ezért politizál. Domin István, Izsa polgármestere az MKÖ listájának hetedik helyéről indul. 

Gyermekkorától aktívan részt vett a falu közösségi életében, mely településen már harmadik 

alkalommal választották meg polgármesternek. 

 

Kovács György (MKÖ) és Viliam Novotný (Híd) az egészségügy helyzetéről és 
jövőjéről 
2020. február 18. – Új Szó 

A szlovák egészségügy legfontosabb problémáiról és azok megoldásáról Kovács Györggyel 

(MKÖ) és Viliam Novotnýval (Híd) beszélgettünk. A magyar pártok egészségügyi szakértői az 

orvoshiánnyal kapcsolatos intézkedésekben javarészt egyetértettek, viszont a 

kórházreformról eltér a véleményük. 

 

A Ringató program első foglalkozása Muzslyán 
2020. február 18. – Vajdasag.ma 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola volt a helyszíne a Ringató program első 

foglalkozásának, amelyre szép számban érkeztek az érdeklődők, kisgyermekes családok, 

anyukák, apukák, nagyszülők. A házigazdák nevében Molnár Attila iskolaigazgató köszöntötte 

a jelenlevőket, majd Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 

elnöke mondott köszöntőt, aki a többi között arról is szólt, hogy a Magyar Kormány 

jóvoltából, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának hozzájárulásával és a 

Bethlen Gábor Alap támogatásával valósítja meg az MNT ezt a programot, amely már 

hónapok óta nagy érdeklődéssel övezve, jól működik Szabadkán, Újvidéken és Temerinben. 

Ezentúl Muzslyán is rendszeresen, hetente egyszer, mégpedig keddenként délután öt órától 

tartják a foglalkozásokat. 

 

Pásztor István: Felgyorsulhat Szerbia uniós csatlakozási folyamata 
2020. február 18. – Vajdasag.ma 

Több kézzelfogható előnnyel járna, ha az ország az EU által felkínált új bővítési keretterv, az 

új módszertan szerint folytatná az uniós integrációt – mondta Pásztor István a Szabadkai 
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https://felvidek.ma/2020/02/domin-istvan-tudom-milyen-ellenszelben-dolgozni/
https://ujszo.com/kozelet/kovacs-gyorgy-mko-es-viliam-novotny-hid-az-egeszsegugy-helyzeterol-es-jovojerol
https://ujszo.com/kozelet/kovacs-gyorgy-mko-es-viliam-novotny-hid-az-egeszsegugy-helyzeterol-es-jovojerol
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24727/A-Ringato-program-elso-foglalkozasa-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24724/Pasztor-Istvan-Felgyorsulhat-Szerbia-unios-csatlakozasi-folyamata.html
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Magyar Rádióban. A szerb kormány még nem hozta meg a döntést, marad-e a már lefektetett 

csatlakozási tárgyalási szabályrendszer mellett, vagy él a felkínált lehetőséggel, és alkalmazza 

az új módszertant. Pásztor szerint az új szabályok jobbnak tűnnek, kedvezőbbek lehetnek 

Szerbia számára.  

 

Gyümölcsöző Vajdaság és a francia régiók együttműködése 
2020. február 18. – Pannon RTV 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke fogadta ma Jean-Louis Falconit, 

Franciaország szerbiai nagykövetét. Vajdaság és a franciaországi régiók közötti 

együttműködés elmélyítésének lehetőségeiről, Szerbia uniós útjáról, a gazdasági és kulturális 

kapcsolatokról tárgyaltak. Kitértek a Vajdaságban működő francia cégek jelentőségére, és a 

jövőbeni intézményes együttműködés megszervezésére is. Pásztor István kiemelte, Vajdaság 

Autonóm Tartomány példaként szolgálhat számos ország és régió számára Európában a 

soknyelvűség ápolása és alkalmazása miatt. 

 

Kárpátaljai írókkal ünnepelték Beregszászban a magyar széppróza napját 
2020. február 18. – karpatalja.ma 

Elkezdődött a Magyar Széppróza Napja Kárpátalján című rendezvénysorozat a Kovács Vilmos 

Irodalmi Társaság (KVIT) szervezésében. Az esemény a beregszászi magyar konzulátus 

közreműködésével, továbbá a Magyar Írószövetség, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Petőfi 

Irodalmi Ügynökég támogatásával valósult meg. A program nyitórendezvényének 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának Gulácsy Lajos kiállítóterme adott otthont február 

18-án, amelynek vendége volt Vári Fábián László, Nagy Tamás, Shrek Tímea, Dupka György, 

Marcsák Gergely és Sz. Kárpáthy Kata. A beszélgetést Csordás László, a KVIT elnöke 

moderálta. 

 

A játékos anyanyelvi verseny döntője a Bercsényi-könyvtárban 
2020. február 18. – karpat.in.ua 

Az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére című verseny – melyet a 

Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége 

hatodik alkalommal hirdetett meg – kárpátaljai döntőjére került sor február 14-én az ungvári 

Bercsényi Miklós Könyvtárban. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-

Tudományos Intézete Magyar Filológia Tanszéke másodízben csatlakozott a rendezvényhez. 

 

14-ik alkalommal rendezték meg Maglódon az Apáink Nyomdokain – Kárpát-
medencei magyar találkozó nevet viselő rendezvényt 
2020. február 18. – karpat.in.ua 

Hatalmas a sürgés-forgás a maglódi MagHáz udvarán. Készülnek a jobbnál-jobb Kárpát-

medencei magyar ételek, melyek körül anyaországi, erdélyi, kárpátaljai és horvátországi 

magyar csapatok szorgoskodnak. A hagyományossá vált, gasztro-kulturális szemle mellett a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/gyumolcsozo-vajdasag-es-francia-regiok-egyuttmukodese
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-irokkal-unnepeltek-beregszaszban-a-magyar-szepproza-napjat/
http://life.karpat.in.ua/?p=5167&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=5106&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=5106&lang=hu
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rendezvény legfőbb célja, a külhonba szakadt nemzetrészek értékeinek bemutatása és a 

határon belüli és kívüli települések együttműködésének elősegítése, valamint egymás 

kölcsönös megismerése.  

 

Hatodik alkalommal indítottak népzenei, néptáncos és népi énekes 
mesterképzést Kárpátalján 
2020. február 18. – Kárpátalja 

A Magyar Állami Népi Együttes művészeinek közreműködésével február 15-én hatodik 

alkalommal indult útjára a népzenészeket, néptáncosokat és népi énekeseket megszólító 

program vidékünkön. A mesterképzés alkalmával olyan pedagógusokat, népzenészeket 

szólítottak meg, akik Kárpátalján különböző művészeti iskolákban, folkműhelyekben oktatják 

a magyar népi kultúrát. Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti 

vezetője, a képzés ötletgazdája örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 

sokan érdeklődtek a képzés iránt. Elmondta: „A képzésnek köszönhetően az elmúlt évek 

során népzenei fellendülés indult el Kárpátalján, egyre több zenekar jött létre, és a népzene 

ma már ismét a kárpátaljai kultúra elengedhetetlen része.” 

 

 
 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
 

2020. február 18. – Kossuth Rádió 

A szlovák külügyminisztérium szerint nincs szükség átfogó kisebbségvédelmi törvényre, mert 

a hazai jogszabályok átlag feletti jogokat biztosítanak az országban élő 13 nemzeti 

közösségnek. Ez a vita a kisebbségi biztos és a külügyminisztérium között már hosszabb ideje 

tart, mostani állomása egy pozsonyi nemzetközi konferencia, amelyet Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos hívott össze, hogy áttekintsék a környező országok jó gyakorlatait a 

kisebbségi jogvédelem területén.  

 

Romániában valószínűleg június 14-én vagy 21-én tartanak helyhatósági választásokat. A 

szórványvidéknek számító Bánságban, Temes megyében a magyar pártok közül a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség mellett az Erdélyi Magyar Néppártnak vannak helyi 

szervezetei. Utóbbi a négy évvel ezelőtti választáson egy helyi képviselői mandátumot 

szerzett, az idén ezt növelni szeretné.  
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https://karpataljalap.net/2020/02/18/hatodik-alkalommal-inditottak-nepzenei-neptancos-es-nepi-enekes-mesterkepzest-karpataljan
https://karpataljalap.net/2020/02/18/hatodik-alkalommal-inditottak-nepzenei-neptancos-es-nepi-enekes-mesterkepzest-karpataljan
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-18_18-02-00&enddate=2020-02-18_18-40-00&ch=mr1
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Arad megyében előválasztáson fogják kiválasztani a helyi RMDSZ-szervezetek a jelöltjeiket a 

júniusi helyhatósági választásokra. Az előválasztásokat március 8-ig be kell fejezni. A megyei 

elnökség elsődleges célja, az öt-öt polgármesteri és alpolgármesteri tisztség, illetve a 

megyeszerte több mint 60 képviselőtestületi mandátum megőrizze,  esetleg számukat 

növelni.  Az Arad megyei előválasztásokról Péró Tamás megyei önkormányzati képviselőt, az 

RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető elnökét halljuk. 

 

Lego robotépítő készleteket, tableteket, valamint okostáblát kap öt kárpátaljai iskola. Az 

intézmények tanárai robotikai tanfolyamon vehetnek részt, hogy aztán tudásukat 

továbbadják. Mind ezt a a magyar kormány támogatásával tehetik – mondta az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Schanda Tamás, miután találkozott 

Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével, akivel Kárpátalja 

felsőfokú szakképzésének jövőjét beszélték meg.  

 

A nemzeti összetartozást a sport is erősíti. Ennek a gondolatnak a jegyében támogatja az 

anyaország  a külhoni sportot. Hargita-fürdőn a sí sport kedvelői számára szervezett 

nagyszabású síversenyt a csíkszeredai főkonzulátus, közösen a helyi önkormányzattal és 

közbirtokossággal.  

 

Aki múlt pénteken 14. Kárpát-medencei Magyarok Találkozóján, Maglódon járt, az Apáink 

nyomdokain járt. Ez volt a mottója a Maglódi Polgári Kör által szervezett, 3 napig tartó 

gasztro-kulturális rendezvénynek, amelynek kimondott célja a trianoni békediktátum 

nyomán szétszakadt magyar nemzet összetartozásának erősítése, tradicionális értékeinek 

ápolása volt.  

 

A maglódi 14. Kárpát-medencei Magyarok Találkozóján beszámolója után most egy báli 

meghívó következi, egy kis időutazással az ünnepkörök között.  

 

Farsang idején advent – mert ez az idei csángó bál tematikája, amit szombaton tartanak a 

Millenáris Parkban. Táncházzal, gasztronómiai kiállítással és vásárral várják az érdeklődőket 

az eseményre, amire a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány elnöke, Németh Zsolt 

hívja meg önöket.  

 

 

 

 


