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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: újra megéri magyarnak lenni a Vajdaságban 
2020. február 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Vajdaság MA, Magyar 

Szó, Pannon RTV 

A vajdasági gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően újra megéri magyarnak lenni és 

gazdálkodni a Vajdaságban, hiszen lehetőség van kihasználni a szerb és az uniós 

lehetőségeket, de a magyar kormány pályázati lehetőségeit is – hangsúlyozta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Palicson. A vajdasági városban adták át a 

vajdasági gazdaságfejlesztési program mentorprogramjának díjait szerdán. Az államtitkár 

sikeresnek nevezte a mentorprogram egy évét. Mint mondta: nem véletlenül esett a választás 

a Vajdaságra, hogy ott kezdődjön meg a mentorprogram, hiszen több nemzetpolitikai 

kezdeményezés is ebből a térségből indult korábban, végül pedig össznemzeti szintre 

emelkedett. Potápi Árpád János példaként a kettős állampolgárság megadását, valamint a 

gazdaságfejlesztési program elindítását említette. 

 

Információs napokon népszerűsítik a Határtalanul! programot 
2020. február 19. – MTI, Magyar Nemzet, Propeller, Hír Tv, Demokrata, Mandiner, Felvidék 

Ma, Ma7.sk 

Információs napokon népszerűsíti a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! programot, amelynek támogatásával határon 

túli magyar területekre utazhatnak el diákok. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szerdán Dombóváron, a tájékoztató körút első állomásán elmondta: a program 

célja, hogy minden magyarországi diák a magyar kormány támogatásával ellátogathasson 

legalább egy határon túli magyar területre, ottani gyerekekkel alakítson ki barátságot, 

megismerje azokat a tájakat, amelyek száz éve még Magyarország részei voltak. Hozzátette: 

2011 és 2018 között 300 ezer diák vett részt a programban, a 2019/2020-as tanévben 101 ezer 

diák tesz kirándulást a határon túlra. A jövő tanévre tervezett utazásokat támogató, február 

11-én meghirdetett pályázatokról elmondta: hetedik osztályosok, illetve középiskolások 

kirándulásait támogatják csoportonként legfeljebb 6, illetve 7 millió forinttal. A program 

keretösszege 4,7 milliárd forint, a pályázatok beadásának határideje március 30. 

 

Sikeres a Mentorprogram Vajdaságban 
2020. február 19. – Pannon RTV 

A Mentorprogram hozadékairól Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és 

Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár beszélt a Közügyeknek. A 

mentorprogram tavaly ősszel indult a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, 

együttműködve a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével és a Prosperitati Alapítvánnyal. 

Ma Gálát és díjátadót tartottak Palicson a Mentorprogram első ciklusának zárásaként. 2019 

őszén, Zentán indult útjára a Vajdasági Mentorprogram. A program célja az volt, hogy a már 
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befutott vajdasági vállalkozók megosszák tapasztalataikat a kezdőkkel. 25 mentor adta át 55 

mentoráltnak a tudását. Zentán, Szabadkán, Bácskossuthfalván, Adán, Magyarkanizsán és 

Óbecsén tartottak találkozókat. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte 

a vállalkozók elkötelezettségét: „Hogy a kisvállalkozókkal, kezdő vállalkozókkal 

foglalkozzanak, hogy átvigyék rájuk azt a tapasztalatot, azt a tudást, bekapcsolják őket abba a 

körforgásba aminek ők részei, vagy alakítói. Potápi Árpád János államtitkár szerint a magyar 

nemzetpolitikában is egyre inkább áthelyeződött a hangsúly a gazdaságfejlesztésre: „Látjuk 

azt, hogy milyen demográfiai dolgok jellemzik a térségünket. Meg kell állítanunk az 

elvándorlást, illetve ha lehetséges, főleg a Vajdaság esetében a fiatalokat rá kell bírni, hogy 

jöjjenek vissza, hiszen itt többet tudnak keresni, mint Németországban vagy bárhol, hogyha 

egy családi vállalkozást indítanak vagy abba újra visszaintegrálódnak.” 

 

Szili Katalin: Pozitív diszkriminációra is szüksége van az őshonos kisebbségeknek 
az EU-n belül 
2020. február 19. – Hír TV  

Aláírásgyűjtés zajlik a nemzeti régiók védelméért. A Székely Nemzeti Tanács 

kezdeményezéséről Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszélt a Hír TV Magyarország 

élőben című műsorában. Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Székely Nemzeti Tanács annak 

érdekében, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység is 

megtarthassák identitásukat a saját szülőföldjükön. 2020. május 7-ig egymillió aláírásnak 

kell összegyűlnie. A kezdeményezés elindításáért a Székely Nemzeti Tanács hat évig 

pereskedett az Európai Bíróságon. A kormánypártok, a Jobbik, az MSZP és az LMP ötpárti 

határozati javaslatot nyújtottak be, amelyben a parlament felhívja az anyaországi és a külhoni 

nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb 

számban támogassák. 

 

Csángók a Millenárison 
2020. február 20. – Moszkovits János – Figyelő 

Tizenkét órás rendezvénysorozattal – gálaműsorral, több helyszínen zajló táncházzal, 

énektanítással, koncertekkel – készülnek a moldvai, gyimesi, barcasági, dévai, Belgrád 

környéki és magyarországi csoportok a Millenárison tartandó szombati XXIV. Csángó Bálra. 

Az esemény fő szervezője a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány. A szervezet alapítója, 

az Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke nyilatkozott a Figyelőnek. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020.február 20-i számában.) 

 

Tőkés László tart a politikai asszimilációtól, és nem sok jóra számít a trianoni 
centenárium évében 
2020. február 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, hirado.hu 

Tőkés László úgy véli, az erdélyi magyarok által harminc évvel ezelőtt leadott egymillió 

szavazathoz igazodva kell megpróbálni visszaszerezni a közösség bizalmát, voksait, ebből a 
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szempontból szerinte rendkívül fontos a közelgő romániai helyhatósági és parlamenti 

választás. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerdai, Sándor Krisztina 

ügyvezető elnökkel tartott kolozsvári sajtótájékoztatóján ebben a tekintetben ígéretes 

kezdetnek nevezte, hogy az általa védnökölt Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az év elején 

szövetségre lépett a Magyar Polgári Párttal (MPP), létrehozva a nemzeti erők összefogását. A 

volt európai parlamenti képviselő szerint a két alakulat távlati egyesülésével formailag 

helyreáll az erdélyi magyar nemzeti oldal egysége, amelybe beletartozik az EMNT és a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) is. „Megspórolhattuk volna a dekonstrukciót, de innen most a 

rekonstrukció irányába haladunk. Fontos az új egység létrehozása, amelynek legfőbb 

célkitűzése az autonómia képviselete, az önrendelkezésért folytatott küzdelmünk 

eredményességéhez ugyanakkor szükség van az RMDSZ-re is” – állapította meg Tőkés László, 

sajnálatának adva hangot annak kapcsán, hogy a szövetség az elmúlt időszakban 

megfeledkezett a – programjában szereplő – háromszintű autonómiakövetelésről. 

 

Polgári engedetlenség Kolozs megyében is 
2020. február 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A Magyar Polgári Párt Kolozs megyei szervezetei is fellázadtak az MPP országos vezetősége 

ellen: a polgári alakulat helyi alapítói szerdán közölték, 18 szervezet felfüggesztette 

tevékenységét. „Elhatárolódunk a párt jelenlegi vezetősége által képviselt politikától, továbbá 

kijelentjük, hogy nem kérünk abból a hazug összefogásból, amelyet a helyi szervezetek 

tiltakozása ellenére próbál ránk erőltetni Mezei János” – áll a Kolozs megyei MPP-sek 

közleményében. Eszerint az aláírók már a párt kongresszusa előtt is világosan jelezték, hogy a 

fúzióról döntő, január 18-ai országos tanács lebonyolítása „nemcsak antidemokratikus, de az 

MPP alapszabályába foglaltak mellőzésével történik”. 

 

Karlendítés: az EMNP elnöke helyében Tőkés László bocsánatot kért volna 
2020. február 19. – Krónika 

Tőkés László bocsánatot kért volna Csomortányi István EMNP-elnök helyében ifjúkori 

karlendítős fotója miatt. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke erről szerdai 

kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) védnöki szerepét 

ellátó volt európai parlamenti képviselő újságírói kérdésre tért ki az erdélyi magyar 

közéletben tavaly nagy port kavart ügyre. Elmondta, egészen más embernek ismeri 

Csomortányi Istvánt, mint ahogy a történtek nyomán sokan politikailag interpretálni akarják 

a néppárti elnök személyiségét. Úgy vélte, a néppárt elnökének megnyilatkozása az „erkölcsi 

elévülés” kategóriájába tartozik, hiszen Csomortányi jelenlegi tevékenységére szerinte 

egyáltalán nem jellemző a szélsőségesség. Az ifjúkori karlendítést ahhoz hasonlította, amikor 

gyerekek a grundon „hitlerista játékot folytatnak, butáskodnak”.  
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Átcsábítás vagy összefogás? Mi ez a sok RMDSZ-MPP-EMNP közös indulás 
Háromszéken?  
2020. február 19. – transindex.ro 

Az MPP szerint az RMDSZ meghackelte a választásokat, az EMNP szerint a helyi vezetői 

néhol átálltak az RMDSZ-hez, ezért helyettük saját jelölteket indítanak. 

 

A vásárhelyi új közösségi teret mindenki magáénak érezheti, amennyiben 
elmosogat  
2020. február 19. – transindex.ro 

Birtalan Istvánt harmadjára választották meg a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 

(MIET) élére, a tisztújító közgyűléssel egybekötve pedig február 17-én átadták előző 

mandátumának hozományát is, Marosvásárhely legelső közösségi terét, a Közeget, amelynek 

kitalálója maga a MIET elnöke volt. A tervek szerint az ifjúsági tér helyet ad majd minden 

olyan törekvésnek, amely a város és a régió szellemi, kulturális és gazdasági fejlődését 

szolgálja.  

 

Harmincadik születésnapját ünnepelte az RMDSZ Kolozs megyei szervezete  
2020. február 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Napra pontosan, 1990. február 18-án Kolozsváron megalakult az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete. Kedden a szervezet fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelték 

Kolozsváron, ahol az alapító tagok és jelenlegi tisztségviselők közösen emlékeztek vissza a 

forradalom utáni eseményekre.  

 

Izsák Balázs: fel kell lépni Székelyföld mesterséges elszegényítése ellen  
2020. február 19. – maszol.ro 

Gazdasági többletforrások nyújtása mellett a jogi védelem biztosítása a regionális identitás 

megőrzéséhez – ez a lényege a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók európai 

védelmének érdekében indított polgári kezdeményezésének. Izsák Balázs, az SZNT elnöke 

szerint ma is a gazdaságfejlesztés az asszimiláció egyik eszköze, ezért szükséges az európai 

uniós szabályozás, aminek segítségével megmaradhat „Székelyföld székelynek, Kalotaszeg, 

Partium, Felvidék magyarlakta területei magyarnak”. 

 

Felmérés: így érvényesülnek a nyelvi jogok az erdélyi iskolákban  
2020. február 19. – maszol.ro 

Célszerű megfontolni a vegyes tannyelvű iskolák szétválasztását, ha pedig lehetőség és 

politikai hajlandóság nyílik rá, önálló magyar tannyelvű iskolák létrehozására kell törekedni 

minden erdélyi régióban és kistérségben. Ezt a következtetést fogalmazta meg szerdán 

nyilvánosságra hozott kutatási jelentésében a Bálványos Intézet. A társadalomtudományi és 

közpolitikai kutatóműhely az erdélyi iskolák nem oktatási tevékenységében megjelenő 

nyelvhasználatát, valamint az úgynevezett nyelvi tájképét térképezte fel egy felmérés 
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segítségével. Kutatásuk egyrészt az iskolák nyelvi sokszínűségéről nyújt képet, másrészt fényt 

derít arra, hogy miként érvényesülnek a nyelvi jogok az oktatási intézményekben.  

 

Újabb üzenetváltás a nagyváradi március 15-ről 
2020. február 19. – Bihari Napló 

A március 15-i ünnepségekkel kapcsolatosan újabb közleményt juttatott el a Bihari Napló 

szerkesztőségébe az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete. Ezt, és az RMDSZ váradi 

szervezetének reagálását közlik. 

 

Tüntetnek, hogy „ne legyen a második hivatalos nyelv a magyar Romániában” 
2020. február 19. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Újra Bukarestbe készül a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, 

valamint a Nemzet Útja nevű egyesület. Céljuk megakadályozni, hogy Romániában második 

hivatalos nyelv legyen a magyar. A szélsőségességről ismert román szervezetek vasárnap 

délutánra a Cotroceni-palota elé szólítják híveiket, a tüntetésen azt követelik Klaus Johannis 

államfőtől, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási kódexet, mert az „szétporlasztja” a román 

nyelv egyedüli hivatalos jellegét. Kongatják a vészharangot, elfogadhatatlannak tartják, hogy 

azokon a településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a húsz százalékot, a 

kormányzati intézmények is kötelesek magyarul kommunikálni. Majd azért aggódnak, hogy a 

helyi közigazgatásban ott is lehet használni a magyar nyelvet, ahol a kisebbség aránya nem éri 

el a húsz százalékot. 

 

Fiatalokat jelöl önkormányzati képviselőnek az UIET 
2020. február 19. – szekelyhon.ro 

A helyhatósági választásokra készülve négy fiatalt jelöl az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető 

Tanács (UIET) az RMDSZ székelyudvarhelyi önkormányzati képviselői listájára – jelentették 

be szerdán Székelyudvarhelyen. „Mi bátorítjuk a fiatalokat, hogy vállaljanak részt az 

önkormányzati munkában, hiszen egyfajta generációváltást szeretnénk elérni. Ezért is 

javasoltunk négy jelöltet az RMDSZ helyi képviselői listájára” – fejtette ki a sajtótájékoztatón 

Imre Gábor, az UIET elnöke, aki szintén a jelentkezők között van. Derzsi László 

polgármesterjelölt, a szövetség helyi szervezetének elnöke, aki szintén jelen volt a 

sajtóeseményen kijelentette, Székelyudvarhely az elmúlt évtizedekben a közéleti harcok 

városa volt, amit meg kell szüntetni, hiszen gátolja a fejlődést. Úgy érzi, hogy a helyzet 

normalizálódásához generációváltásra is szükség van. 

 

Megindokolta a legfelsőbb bíróság, hogy Markó Attila miért nem lehetett 
bűnös a kártérítések ügyében  
2020. február 19. – transindex.ro 

A legfelsőbb bíróság megindokolta a kártérítések ügyében tavaly október 8-án meghozott 

felmentő ítéletét Markó Attila, az RMDSZ volt parlamenti képviselője ügyében. Markó a 

közösségi médiában adott hírt arról, hogy a legfelsőbb bíróság „helyesen és nyilvánvalóan” 
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megállapította az ellene felhozott bírósági döntés kapcsán, hogy szó sem lehet 

bűncselekményről, hiszen a kártérítések jóváhagyása nem jelentheti azt, hogy annak a 

restitúciós bizottságnak a tagjai, akik közt Markó is ült, szakmai szempontból felülbírálhatják 

a hivatásos szakértők megállapításait. Az indoklásban a legfelsőbb bíróság viszont elítélte 

azokat, akik csúszópénzt fogadtak el.  

 

Már a hatodik bíró tárgyalja Borbolyék perét, a bizonyítási eljárás ismételt 
újrakezdése következhet 
2020. február 19. – szekelyhon.ro 

Ismét egy újabb bíróra bízták a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper 

tárgyalásának vezetését. Ez előreláthatóan azzal jár, hogy a hetedik éve tartó per bizonyítási 

eljárását megint elölről kell kezdeni.  

 

Sokkal több járna a keleti régióknak - Furik Csaba és Nagy György a Nézőpont 
stúdiójában 
2020. február 19. – Ma7.sk 

A Nézőpont stúdiójának vendégei ezúttal a keleti régióból érkeztek, mindketten ismert 

közéleti személyiségek, akik aktívszerepet vállalnak a gömöri és bodrogközi régió 

kultúrájának, nemzeti értékeinek megtartásában, ezen felül regionális politikusként alakítják 

a térség lakóinak életminőségét. Mindketten elkötelezett magyarok, akik a közösség 

megtartásáért sokat tettek az elmúlt évek során. Ezért is érdekes, hogyan látják ők saját 

régióik helyzetét és kitörési lehetőségeit. 

 

Praktikus eredmények születtek a kisebbségi nyelvhasználat területén 
2020. február 19. – bumm.sk 

A kisebbségi nyelvhasználat terén elért eredményekről tartott sajtótájékoztatót Bukovszky 

László kisebbségi kormánybiztos és Bastrnák Tibor a Híd parlamenti képviselője. Szerda 

délutáni a komáromi sajtótájékoztatón Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és 

Bastrnák Tibor parlamenti képviselő is kihangsúlyozta, az elmúlt négy év alatt több kézzel 

fogható eredményt sikerült elérni annak köszönhetően, hogy a Híd kormányon volt. A 

kisebbségi nyelvhasználat érvényesítése során a gyakorlatiasságra törekedtek és hosszú távú 

terveket dolgoztak ki. 

 

II. Rákóczi Ferencre, a vallásos fejedelemre emlékeztek a lévaiak 
2020. február 19. – Felvidék Ma 

A tavalyi II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából február 18-án a Lévai Szent László Kör a 

helyi Reviczky Házban tisztelgett nagyságos fejedelmünk előtt a „II. Rákóczi Ferenc 

vallásossága” című előadással. Bevezetőjében Müller Péter, a kör elnöke elmondta, hogy a 

hiánypótló előadás célja egy olyan oldaláról bemutatni II. Rákóczi Ferencet, melyről, főleg a 

múltban, egyáltalán nem esett szó, de a jelenben is csak mellékesen kerül bemutatásra, annak 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-a-hatodik-biro-targyalja-borbolyek-peret-a-bizonyitasi-eljaras-ismetelt-ujrakezdese-kovetkezhet
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-a-hatodik-biro-targyalja-borbolyek-peret-a-bizonyitasi-eljaras-ismetelt-ujrakezdese-kovetkezhet
https://ma7.sk/videok/sokkal-tobb-jarna-a-keleti-regioknak-furik-csaba-es-nagy-gyorgy-a-nezopont-studiojaban
https://ma7.sk/videok/sokkal-tobb-jarna-a-keleti-regioknak-furik-csaba-es-nagy-gyorgy-a-nezopont-studiojaban
https://www.bumm.sk/regio/2020/02/19/praktikus-eredmenyek-szulettek-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat-teruleten
https://felvidek.ma/2020/02/ii-rakoczi-ferencre-a-vallasos-fejedelemre-emlekeztek-a-levaiak/
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ellenére, hogy a nép szívében ma is élő nagyságos fejedelmünk élete és szolgálata útmutató 

lehet a mai keresztény embere számára. 

 

Mózes: „Nem a Híd az ellenfél, hanem a közöny” 
2020. február 19. – Új Szó 

A választás előtt néhány nappal Mózes Szabolccsal, a Magyar Közösségi Összefogás, valamint 

az ötödikként megalakult szlovákiai magyar párt elnökével beszélgetettek a kezdetekről, a 

célokról, az esélyekről és a jövőről: “A 420 ezer szlovákiai magyar választótól össze kell jönnie 

150 ezernek a magyar listára. Nem a Híd az ellenfél, hanem a közöny. Ha bízunk magunkban 

és elhisszük, hogy sikerül, akkor meglesz!” 

 

Bárdos a JOJ TV-ben: Önök kétszínűek. Érsek: nem tudom, mi az a korrupció 
2020. február 19. – Körkép 

A kampányidőszak talán eddigi legjobb, összeszedett, tömör, aktív teljesítményét nyújtotta 

Bárdos Gyula (MKP), a JOJ TV kedd esti politikai vitaműsorában. A Magyar Közösségi 

Összefogás listavezetője hetedmagával kapott meghívást a műsorba, rajta kívül még Érsek 

Árpád (Most-Híd), Alojz Hlina (KDH), Boris Kollár (Sme rodina), Štefan Harabin (Vlasť), 

Richard Sulík (SaS) és Tomáš Drucker (Dobrá voľna) kapott teret.   A JOJ TV holnapján itt 

lehet szavazni, ki mennyire volt meggyőző.   Bárdos az elején Michal Magušin kérdésére 

válaszolva elmondta, nem sajnálja, hogy évekkel ezelőtt nem tartott Bugár Bélával a Most-

Hídba. Ő maga mindig az összefogás pártján állt, ezért is indult 2014-ben az 

államfőválasztáson egyedüli magyar jelöltként, ahol több mint 100 ezer szavazatot szerzett, és 

túllépte az 5 százalékot, bár Bugár Béla akkor más jelöltet támogatott. 

 

„A mi ellenfelünk nem a Híd, hanem a közöny” – interjú Mózes Szabolccsal 
2020. február 20. – Demkó Attila – Mandiner 

„Az évtizedes helyben toporgást folytatva a biztos vereség előtt állt a magyar közösség; úgy 

láttam, tehetek valamit” – mondja Mózes Szabolcs a Mandinernek. Lapunk korábbi szerzője 

most a Magyar Közösségi Össszefogás jelöltjeként méreti meg magát a szlovákiai választáson. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. február 20-i számában.) 

 

Megugorja a küszöböt a magyar érdekképviselet? 
2020. február 20. – Leimeiszter Barnabás, Pap Lázár – Mandiner 

Túlzás lenne azt mondani, hogy Párkány a választás lázában ég. Igaz, hétköznap délelőtt 

érkezünk a városba, így érthetőbb a pangás. A vasútállomástól néhány lépésnyire 

hirdetőtábla emlékeztet arra, milyen groteszk sztorikat tud produkálni a szlovák politika: a 

Most-Híd listáján szereplő Sólymos László tekint ránk, aki nemrég távozott a 

környezetvédelmi tárca éléről, miután egy pozsonyi kínai étteremben verekedésbe keveredett 

az alkalmazottakkal. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. február 20-i számában.) 
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Díjazták a Mentorprogram legjobbjait 
2020. február 19. – Pannon RTV 

Gálát és díjátadót tartottak ma Palicson a Mentorprogram első ciklusának zárásaként.Az 

eseményen hat kategóriában ítéltek oda díjakat: a legelhivatottabb mentor Bunford Tivadar 

lett, a legkitartóbb mentor Ozsvár Tihamér, a legkitartóbb mentorált Rigó Flórián, a 

legszorgalmasabb mentorált Kurfis Daniella, a legösszetartóbb csapat pedig Dankó Dénes és 

mentoráltjai lettek. A közösség lelke díjat pedig Borsos Csaba kapta. A mentorprogram tavaly 

ősszel indult a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, együttműködve a 

Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével és a Prosperitati Alapítvánnyal. A program célja az 

volt, hogy a már befutott vajdasági vállalkozók megosszák tapasztalataikat a kezdőkkel. 25 

mentor adta át 55 mentoráltnak a tudását. 

 

Pásztor és Gojković: Ugyanarra a napra írják ki a tartományi és a helyi 
önkormányzati választásokat 
2020. február 19. – Vajdaság MA 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Maja Gojković, a köztársasági parlament 

elnöke ma tartotta meg első találkozójukat az előttünk álló tartományi parlamenti és helyi 

önkormányzati választások kiírásával kapcsolatban. A tartományi képviselőházban létrejött 

találkozón megállapodtak abban, hogy a tartományi és a helyi önkormányzati választásokat is 

ugyanazon a napon írják ki, de annak pontos napját később közlik majd. 

 

Nagykikinda: Szakmai tanácskozást tartottak a magyar óvodapedagógusoknak 
2020. február 19. – Vajdaság MA 

A nagykikindai Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény és a Magyar Nemzeti Tanács 

közös szervezésében tartották meg a nagykikindai Mi örömünk óvodában a Vajdasági Magyar 

Óvodapedagógusok I. magyar nyelvű szakmai tanácskozását. Mintegy 30 óvodapedagógus 

vett részt a tanácskozáson, amelyre 11 település 6 intézményéből érkeztek a részvevők, 

mégpedig a helybelieken kívül Szajánból, Csókáról, Adáról, Óbecséről, Magyarcsernyéről, 

Tóbáról, Szerbittabéről, Tordáról, Udvarnokról és Nagybecskerekről. 

 

Szórványkonferencia Beregszászban 
2020. február 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Hírstart 

A Beregszászban szervezett szórványkonferenciára – melyre február 14–16. között került sor 

– kárpátaljai szórványtelepüléseken dolgozó pedagógusok, aktivisták érkeztek. A résztvevők a 

háromnapos intenzív program során módszertani segítséget kaptak ahhoz, hogyan oktassák a 

magyar népművészetet, a magyart mint idegen nyelvet a szórványban. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ), a Tulipán Tanoda, valamint a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési K
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Központja által szervezett konferencián a résztvevők többek között olyan tematikus 

előadásokat hallgathattak, hogy hogyan kell tanítani a magyart mint idegen nyelvet a népi 

játékokon, mondókákon keresztül. Szó volt a szórványoktatás helyzetéről és jövőjéről, 

emellett gyakorlati foglalkozások során kézműves ötletekkel is bővíthették tudástárukat, 

illetve betekintést nyerhettek a néptánc alapjaiba. A konferencia első napján dr. Orosz Ildikó, 

a KMPSZ elnöke előadásában a kárpátaljai szórványoktatás helyzetét, jövőképét vázolta a 

jelenlévőknek. Dr. Váradi Natália, a főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője a magyar 

mint idegen nyelv oktatásának rendszerét mutatta be a hallgatóságnak. Kiss Julianna, a 

Tulipán Tanoda vezetője a tanoda működését, céljait ismertette. Ezt követően a három nap 

során különböző gyakorlati és elméleti előadások következtek csoportos bontásokban. 

 

Kötet a szlovén–magyar kisebbségvédelmi egyezményről 
2020. február 19. – Népújság  

Miran Komac és Vizi Balázs szerkesztésében megjelent a Bilaterális kisebbségvédelem: a 

magyar–szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata című kötet, amely több 

magyar és szlovén kutató közös munkájának köszönhetően látott napvilágot. A kötetet 

kedden mutatták be Budapesten, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézete (TTKI) és a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet közös rendezvényén. Az 

eseményt a Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója, dr. Boda Zsolt nyitotta meg, 

majd őt követte Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos és dr. Sonja Novak-Lukanović, a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet igazgatója. 

 

Információs napok: a kétnyelvűség hozzáadott érték 
2020. február 19. – Népújság  

Mintegy 18 ezer diák iratkozhat be a középiskolai programokba országszerte, ebből a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola programjaiba teljes kitöltöttség esetén több mint kétszáz diák 

járhatna. Tomšič Tibor igazgatóhelyettes a pénteki tájékoztatási nap délelőtti szakaszában a 

népes tanulóseregnek a lendvai szakmai képzés igen korai elindítása mellett a kétnyelvű 

oktatás bevezetését emelte ki, harmadikként pedig a jelenlegi, új iskolaépületbe költözést 

említette. Az igazgatóhelyettes a korszerű képzés fő ismérvét a tanítók továbbképzésében, a 

cserekapcsolatok általi tudáskiegészítésben jelölte meg. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. február 19. – Kossuth Rádió 

 

Tőkés László belead apait-anyait a Székely Nemzeti Tanács Nemzeti régiókról szóló európai 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésébe. Szerinte a román nacionalisták kinevetnék a 

magyarságot, ha annyi év pereskedés után nem sikerülne összegyűjteni a az egymillió 

aláírást. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke ma, kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt 

erről. Tőkés jó jelnek tekintette, hogy az aláírásgyűjtés olyan ügy, amelyik elősegíti az új 

erdélyi magyar egység létrejöttét, hiszen az RMDSZ a két kis pártból létrejött Erdélyi Magyar 

Szövetség a Székely Nemzeti Tanács és az EMNT is ugyanazért a célért dolgozik. Tőkés 

Lászlót hallják. 

  

A felvidéki magyaroknak is az az érdeke, hogy sikeres legyen a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezés, hiszen olyan leszakadó régiókban élnek, amelyeknek a 

határait mesterségesen, politikai szempontok szerint húzták meg, - mondta Őry Péter, a 

Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának az elnöke, az aláírásgyűjtés szlovákiai felelőse. 

A párt már a nyáron bejegyeztette a kezdeményezést, a kétnyelvű aláírási ívek letölthetők a 

nemzetiregiok.sk honlapon. 

  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tanácskozásra hívta össze a kárpátaljai 

magyar  iskolák igazgatóit, a pedagógusszövetség szakembereit és az iskolák  szülői 

tanácsainak elnökeit, hogy megvitassák a középfokú oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatos 

javaslataikat.  

  

A délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program teljes kibontakozásának nem egy esetben 

gátat szabtak a szerbiai előírások, például az, hogy Szerbiában nem ismert  a kistermelő 

fogalma, így a családi gazdaságok nem tudták legálisan feldolgozni- és értékesíteni saját 

termésüket. A Vajdasági Magyar Szövetség igyekezete végül sikerrel járt, és megváltozott a 

szabályozás.  

  

Zombor 1749. február 17-én 150 000 aranyforint befizetését követően kapott szabad királyi 

városi rangot Mária Teréziától. Ez a város napja, amelyet idén több napon át ünnepelték a 

zomboriak magyar közössége.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-20_04-30-00&enddate=2020-02-20_05-10-00&ch=mr1
http://nemzetiregiok.sk/
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A muzslyai Emmausz Fiúkollégium és a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium 

az idén is közösen szervezte meg a végzős diákok szalagavató ünnepségét. A búcsúzó leányok 

15-n vannak, a fiúk 13-n.  

  

Több mint száz székelyföldi településen, tíz országból mintegy 36 ezren olvastak József Attila-

műveket kedden. Tizenkét éve indult útjára a határokon átívelő felolvasás, amit a 

székelyudvarhelyi könyvtár szervezett meg először. Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór 

művei után idén  József Attila alkotásait szólaltatták meg születésének 115. évfordulója 

alkalmából. Marosvásárhelytől Kisbaconig és az amerikai Clevelandtől Malmöig felolvastak 

könyvtárakban, iskolákban, könyvesboltokban, rádiókban.  

 

 

 


