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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: remélhetőleg márciusban közelebb kerül a megoldás az ukrajnai 
kisebbségi jogok ügyében 
2020. február 20. – MTI, karpat.in.ua, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Ma7 

Remélhetőleg az ukrán miniszterelnök-helyettes márciusi magyarországi látogatásakor 

sikerül közelebb jutni a megállapodáshoz az ukrajnai kisebbségi jogok ügyében, ugyanis a 

jelenlegi helyzet elfogadhatatlan és súlyosan jogsértő - jelentette ki Szijjártó Péter 

csütörtökön az ENSZ közgyűlésének plenáris ülésén. Felszólalásában a külgazdasági és 

külügyminiszter leszögezte: Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, fejlődő és 

demokratikus ország legyen, erre 150 ezer érve is van, hiszen ennyi magyar él Kárpátalján. 

Mint rámutatott, Magyarország ezért az utóbbi öt-hat évben nagyjából 75 milliárd forint 

gazdaságfejlesztési, humanitárius, egészségügyi és oktatási támogatást nyújtott Ukrajnának, 

illetve részt vett a harcokban megsebesült katonák gyógykezelésében és mintegy 2300 

gyereket táboroztatott. A magyar kormány mindig kiállt keleti szomszédja területi integritása, 

szuverenitása mellett, és tisztában van az ország előtt álló kihívások rendkívüli súlyosságával. 

Mindazonáltal azt nem fogadhatja el, hogy Kijev több ponton is megsérti kétoldalú, valamint 

nemzetközi jogi kötelezettségeit az elmúlt években elfogadott oktatási és nyelvhasználati 

törvényekkel, amelyek elveszik a magyar közösségtől a korábban már megszerzett jogaik egy 

jelentős részét - emelte ki Szijjártó. 

 

Potápi: harmadik alkalommal rendezik meg a hétvégi magyar iskolák 
találkozóját 
2020. február 20. – MTI, Felvidék Ma, kulhonimagyarok.hu, Pannon RTV, OrientPress, 

Magyar Nemzet, bama.hu, M1, Kossuth Rádió 

Harmadik alkalommal rendezik meg Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóját, 

amelyre 27 országból 111 iskolavezető és pedagógus érkezik – közölte a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád 

János – aki a rendezvény pénteki megnyitóján előadást tart – azt mondta, a világban 250 

hétvégi magyar iskola működik, ahol a külföldön élő magyar gyerekek magyar nyelvet, 

történelmet tanulnak, és hagyományőrzéssel, a magyarság kultúrájával foglalkoznak. Az 

iskolák fő célja az anyanyelv és a nemzeti identitás megőrzése. A legnagyobb létszámú ilyen 

iskola a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Iskola, ahol mintegy kétszázan tanulnak 

– tette hozzá. Potápi Árpád János a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 

arról beszélt, hogy az évente megrendezett találkozó célja a hétvégi magyar iskolák 

tevékenységének koordinálása. 

 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program tanulságai 
2020. február 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=3275&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=3275&lang=hu
https://felvidek.ma/2020/02/potapi-harmadik-alkalommal-rendezik-meg-a-hetvegi-magyar-iskolak-talalkozojat/
https://felvidek.ma/2020/02/potapi-harmadik-alkalommal-rendezik-meg-a-hetvegi-magyar-iskolak-talalkozojat/
https://ma7.sk/aktualis/a-karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-tanulsagai
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E program eredményeiről, hozadékáról tartottak szakmai konferenciát a muzslai községi 

könyvtárban a program gazdái, koordinátorai és támogatói. Az előadókat és a három járásból 

– Érsekújvár, Komárom, Léva - összegyűlt polgármestereket és óvodavezetőket Farkas Iván 

Muzsla község polgármestere üdvözölte, méltatta a program jelentőségét, melynek hatása sok 

évtizedig érezhető lesz a régióban. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program miniszteri biztosa elmondta, sikerprogram volt ez, amely sokkal többről szólt, mint 

az intézmények felújításáról. Trianon óta ez volt a legnagyobb forrásigényű határon túli 

nemzetpolitikai támogatás 47,6 milliárd forintnyi összköltséggel. A Felvidékre 12,5 milliárd 

forint forrás jutott, amely 195 óvodai intézményt érintett, melynek megvalósítását három 

lépcsőben fogadta el a kormány. 27 teljesen új intézmény is épült. Itt a Felvidéken különösen 

sokat vártunk-várunk a programtól, s valóban, a megújult épületek mellett a felvidéki 

mindennapok is összefogássá fejlődtek” – hangsúlyozta a miniszteri biztos. 

 

Az MPP szerint nemlétező szervezetek hagyják ott a pártot  
2020. február 20. – transindex.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) sajtóközleményben tudatta, hogy nemlétező szervezetek 

hagyják ott a pártot, továbbá cáfolják, hogy az MPP szakadna. „Tény, hogy több MPP-tag, aki 

nem ért egyet a nemzeti oldal megerősítésével és az Erdélyi Magyar Szövetség építésével, az 

elmúlt napokban kilépett. Céljuk, hogy más pártok listáján induljanak a közelgő helyhatósági 

választásokon. Távozásukat a Magyar Polgári Párt elnöksége tudomásul vette”- áll az MPP 

sajtóközleményében. A közlemény szerint a kilépések sorát a párt, továbbra is a Biró Zsolt 

polgári párti elnöksége alatt „beférkőzött, RMDSZ-hez közeli politikusok elkeseredett 

próbálkozásának tekintik”. - áll a párt által kiküldött sajtóközleményben.  

 

Cáfolja az MPP Kolozs megyei elnöke, hogy a megyei szervezet “feloszlatta 
volna magát”  
2020. február 20. – transindex.ro 

Dühös hangvételű közleményben reagált Horváth Zoltán, az MPP Kolozs megyei elnöke arra 

a közleményre, melyet tagtársai adtak ki tegnap. Utóbbiban arról adtak hírt, hogy 18 Kolozs 

megyei tagszervezet felfüggeszti a tevékenységét és az alakulat hat, vezető pozícióban levő 

politikusa lemond párttagságáról. Horváth szerint “a Kolozs megyei MPP elnöksége nem ült 

össze, hogy a tagság azon óhaját megtárgyalja, hogy megyei MPP feloszlassa önmagát”. (A 

megyei szervezet feloszlatásáról egyébként nem volt szó a kilépők által kiadott 

közleményben.) Horváth Zoltán emlékeztet arra, hogy a tagok csak egyénileg léphetnek ki a 

pártból, tagszervezetek esetén nem lehetséges a kilépés. Hozzátette: a kilépők kérését 

egyébként elfogadják és tiszteletben tartják.  

 

Cseke Attila: többszörösen is alkotmánysértő a választási törvényt módosító 
sürgősségi rendelet  
2020. február 20. – maszol.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58568
http://itthon.transindex.ro/?hir=58575
http://itthon.transindex.ro/?hir=58575
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122418-cseke-attila-tobbszorosen-is-alkotmanysert-a-valasztasi-torvenyt-modosito-surg-ssegi-rendelet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122418-cseke-attila-tobbszorosen-is-alkotmanysert-a-valasztasi-torvenyt-modosito-surg-ssegi-rendelet
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Több ponton is alkotmányellenes a választási törvényt módosító, 26-os számú sürgősségi 

kormányrendelet, amit a Ludovic Orban vezette kormány a bukását hozó bizalmatlansági 

indítvány megszavazása előtti estén hozott, futószalagon fogadva el másik két tucat 

rendelettel együtt – fejtette ki Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője csütörtökön 

Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján. Mint arról már beszámoltunk, a szenátus plénuma 

szerdán – az utólagos megvitatás során – elutasította a sürgősségi kormányrendelet. A 

jogszabály várhatóan a jövő héten kerül a képviselőház elé, amely a döntő ház ebben a 

kérdésben. Amennyiben ott mégis elfogadják a rendeletet, Klaus Johannis államfőnek három 

lehetősége lesz: kihirdeti a jogszabályt, visszaküldi parlamenti felülvizsgálatra vagy az 

alkotmánybírósághoz fordul.  

 

Kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról kérdezte a külügyminiszter-
jelöltet Biró Rozália  
2020. február 20. – maszol.ro 

Az Európai Kisebbségvédelmi Polgári Kezdeményezéshez (MSPI) való viszonyulásáról és az 

ukrán nyelvtörvény őshonos kisebbségek anyanyelvű oktatását korlátozó rendelkezésével 

kapcsolatos álláspontjáról kérdezte Bogdan Aurescu ügyvivő és egyben kijelölt 

külügyminisztert Biró Rozália RMDSZ-es parlamenti képviselő a miniszterjelölt 

szakbizottsági meghallgatását. A külügyminiszter-jelölt válaszában azt mondta, hogy állandó 

párbeszéd keretében kell tárgyalni a törvényről. Biró Rozália szerint fontos ugyan az állandó 

párbeszéd, de e mellett külpolitikai intézkedésekre is szükség lehet, ugyanis a törvény 2017-es 

elfogadása óta mindössze annyit sikerült elérni, hogy az európai uniós nyelveken beszélő 

diákok számára 2023 szeptemberéig kitolták a törvény alkalmazását, de az orosz ajkú 

diákoknak idén szeptemberből anyanyelvük kivételével minden tantárgyat ukránul kell 

tanulniuk.  

 

Szatmár Megye Tanácsának elnöke maradna Pataki Csaba  
2020. február 20. – maszol.ro 

Újra megpályázná a Szatmár Megye Tanácsának elnöki tisztségét az önkormányzati testület 

jelenlegi vezetője. Pataki Csaba csütörtökön leadta a jelölési dokumentációját a megyei 

RMDSZ-szervezethez. Indulási szándékáról a Facebook-oldalán számolt be a politikus. 

Közlése szerint azért száll versenybe, mert egy olyan Szatmár megyét szeretne, ahol jó élni, 

ahova fiatal pályakezdőként jó hazatérni, ahol gazdaként érvényesülni lehet, ahova 

turistaként érdemes ellátogatni. „Ma leadtam a jelölési dokumentációmat, a megyei 

fejlesztési tervemet 19 000 támogatói aláírással. Kiváló csapattal állok neki a 

megmérettetésnek. Ezúton is köszönöm a megye településeinek, valamint a helyi szervezetek 

támogatását. Egy erős Szatmár megyét építünk!” – írta Pataki Csaba.  

 

Magyar–magyar választási verseny Temes megyében 
2020. február 20. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Demokráciaközpontban tartott sajtótájékoztatót kedden Kása Zsolt, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos alelnöke és Balaton Zoltán, az Erdélyi Magyar 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122428-kisebbsegi-kerdesekkel-kapcsolatos-allaspontjarol-kerdezte-a-kulugyminiszter-jeloltet-biro-rozalia
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122428-kisebbsegi-kerdesekkel-kapcsolatos-allaspontjarol-kerdezte-a-kulugyminiszter-jeloltet-biro-rozalia
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122420-szatmar-megye-tanacsanak-elnoke-maradna-pataki-csaba
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_magyar_valasztasi_verseny_temes_megyeben.php


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 21. 
4 

Néppárt (EMNP) Temes Megyei Szervezetének elnöke. Idén júniusban helyhatósági 

választások lesznek Romániában, amelyre gőzerővel készül az Erdélyi Magyar Néppárt Temes 

Megyei Szervezete is. Balaton Zoltán elnök a sajtónak elmondta: mivel a helyi RMDSZ-hez 

levélben (e-mail) intézett együttműködési javaslatra nem érkezett válasz, az EMNP önálló 

tanácsosi jelöltlistát állít Óteleken (ahol jelenleg egy néppárti tanácsos van a helyi 

önkormányzatban) és Végváron, ahol első alkalommal vesznek részt a helyi választásokon. 

Polgármesterjelölt állítását is fontolgatják a két bánsági településen, de erről még nem 

született végleges döntés. Óteleken és Végváron kívül más Temes megyei településeken is 

mérlegelik néppárti tanácsosjelöltek elindítását a júniusi helyhatósági választásokon, mint 

Újszentes és Zsombolya. Kása Zsolt szerint a Néppárt továbbra is nyitott az RMDSZ helyi 

szervezeteivel való együttműködésre, méghozzá kizárólag választási koalíció formájában, 

saját jelöltekkel. 

 

Megindokolta a legfelsőbb bíróság Markó Attila felmentését a korrupció vádja 
alól  
2020. február 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro  

Közzétette a legfelsőbb bíróság annak a tavaly októberi ítéletnek az indoklását, amellyel 

jogerősen felmentette Markó Attilát a korrupció vádja alól. A hírt a jelenleg Magyarországon 

tartózkodó volt RMDSZ-es képviselő tette közzé szerdán a Facebook-oldalán. A restitúciós 

hatóság kártérítési bizottságának egykori tagját 2018-ban öt év letöltendő börtönre ítélte 

alapfokon egy visszaszolgáltatási ügyben a bukaresti táblabíróság. További két bűnvádi per is 

folyamatban ellene, más restitúciós ügyekben, hasonló vádakkal, és ezek miatt a román 

hatóságok letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Az indoklásról Markó Attila azt írta: a 

legfelsőbb bíróság sorozatban másodszor helyesen megállapította, hogy szó sem lehet 

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

tagjai szakmai szempontból felülbírálhatják a hivatásos szakértők megállapításait. 

„Ugyanakkor szintén helyesen és nyilvánvalóan elítéli azokat, akik csúszópénzt fogadtak el” – 

olvasható a Facebook-bejegyzésében.  

 

Ezreket várnak az új gyulafehérvári érsek, Kovács Gergely beiktatására 
2020. február 20. – Krónika 

A Székelyföldtől a Partiumig hat-nyolcezer katolikus hívő jelenlétére számítanak szombaton 

Gyulafehérváron, Kovács Gergely kinevezett érsek püspökszentelésén és érseki beiktatásán. 

Az ünnepi szentmisén közel félszáz katolikus egyházi főméltóság lesz jelen, de a magyar és 

román kormány is magas szinten képviselteti magát, és nagyszámú külföldi vendéget is 

várnak, elsősorban a Vatikánból. Tekintettel arra, hogy az új főpásztor tanulmányai nagy 

részét Rómában végezte, hosszú ideig ott is dolgozott és széles körű nemzetközi ismeretsége 

van, számos külföldi vendég is jelen lesz a ceremónián. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122389-megindokolta-a-legfels-bb-birosag-marko-attila-felmenteset-a-korrupcio-vadja-alol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122389-megindokolta-a-legfels-bb-birosag-marko-attila-felmenteset-a-korrupcio-vadja-alol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ezreket-varnak-az-uj-gyulafehervari-ersek-kovacs-gergely-beiktatasara
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Újabb, egyszer már visszaszolgáltatott Bánffy-erdőkre tette rá a kezét a román 
állam 
2020. február 20. – Krónika 

További harmincöt hektárnyi Bánffy-erdő visszaállamosítását rendelte el a román 

igazságszolgáltatás Magyarlapád területén. A Bánffy Dániel báró örököseinek egyszer már 

visszaszolgáltatott erdők birtokleveleit jogerős ítéletben érvénytelenítette a Fehér megyei 

törvényszék. Három újabb, Bánffy Dániel örököseinek visszaszolgáltatott erdőterület 

birtoklevelét érvénytelenítette jogerős ítéletében a Fehér megyei törvényszék – számolt be az 

Agerpres hírügynökség. Az újabb visszaállamosítás része annak a persorozatnak, melyet a 

Fehér megyei prefektúra indított Bánffy Dániel örökösei ellen arra hivatkozva, hogy a volt 

mezőgazdasági minisztert 1952-ben vagyonelkobzásra ítélte egy román népbíróság 

emberiesség elleni bűncselekményekre való uszítás vádjával. 

 

Megújult a gyimesközéploki katolikus gimnázium épülete, ünnepelt a közösség  
2020. február 20. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Hálaadó szentmisével ünnepelték a Gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római 

Katolikus Gimnáziumum épületeinek javarészt magyar állami támogatással megvalósított 

felújítását csütörtökön. A 25 éve alapított intézmény egyedülálló lehetőséget kínál az Erdély 

keleti peremvidékén élő gyimesi csángó fiataloknak, hogy lakóhelyükön érettségizhessenek le, 

tanulhassanak szakmát. Az iskola felújításának, fejlesztéseinek összértéke eléri az 500 millió 

forintot.  

 

Tisztelgés a fejedelem iránt: idén is megrendezik a Bocskai-zarándoklatot 
2020. február 20. – Krónika 

Immár 14. esztendeje rendezik meg idén a magyarországi hajdúvárosok a Bocskai István, 

Erdély fejedelme előtt tisztelgő Bocskai-zarándoklatot. Az akció a hajdú múlt ápolása és 

őrzése mellett a határok fölötti magyar nemzeti egységet is hivatott szolgálni és demonstrálni, 

ezúttal éppen a nemzeti összetartozás évében, a trianoni békediktátum aláírásának 

centenáriumán. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tájékoztatása szerint a február 

22-én és 23-án, szombaton és vasárnap zajló zarándoklat során a Hajdúnánás–Hajdúdorog–

Hajdúböszörmény–Debrecen–Derecske–Kolozsvár–Gyulafehérvár–Nagyenyed–Nagyvárad–

Debrecen–Hajdúnánás útvonalat követő delegáció a Bocskai életéhez és uralkodásához 

kapcsolódó egyes helyszíneket, emlékhelyeket keresi fel. A tervek szerint szombaton pontban 

délben lesz az érkezés Kolozsvárra, a Sapientia Tudományegyetem parkolójába, ahol Tonk 

Márton dékán fogadja a zarándokokat. 

 

Jövő nyáron szállhat fel az első gép a vidombáki repülőtérről  
2020. február 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A vidombáki reptér építéséről, a két megye közötti gyorsforgalmi útról, a sepsiszentgyörgyi 

kerülőútról és a Brassó-Bákó autópályáról beszéltek mai sajtótájékoztatójukon Brassó és 

Kovászna megyei elöljárói Sepsiszentgyörgyön.   „A regionális együttműködés jelenti a jövőt. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-banffy-erdokre-tette-ra-a-kezet-a-roman-allam
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-banffy-erdokre-tette-ra-a-kezet-a-roman-allam
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122429-megujult-a-gyimeskozeploki-katolikus-gimnazium-epulete-unnepelt-a-kozosseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tisztelges-a-fejedelem-irant-iden-is-megrendezik-a-bocskai-zarandoklatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=58576
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Kovászna megye számára gazdasági és turisztikai szempontból is életbevágó a vidombáki 

nemzetközi repülőtér felépítése, különösen, hogy a személyszállítás mellett teherforgalom is 

lesz, ami számos járulékos szolgáltatást is jelent. Gazdasági elemzések szerint egy légikikötő 

hatvan kilométeres körzetben hoz fejlődést, erre nekünk is készülni kell. Kovászna megye 

nemcsak politikailag támogatja a reptér megépítését, hanem lobbitevékenységünk révén 

anyagi támogatást is szereztünk a vidombáki projektnek” – mutatott rá Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, kiemelve, hogy a két megyének több közös elképzelése 

van. 

 

Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei 
2020. február 20. – szekelyhon.ro 

Bemutatták Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu történészek (Le)hallgatásra ítélve. 

Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című kötetét csütörtök este a 

csíkszeredai Lázár-ház dísztermében. Az 566 oldalas kötetben a püspök dolgozószobájában 

1957 és 1960 között elhangzott, a Securitate által lehallgatott beszélgetések átirataiból 

válogattak a szerzők, elsősorban olyan dokumentumokat, amelyeknek kétségtelen az 

egyháztörténeti, kortörténeti relevanciája.  

 

Bukarest betiltotta a székelyföldi románok tervezett tüntetését 
2020. február 20.- MTI, hirado.hu 

A bukaresti polgármesteri hivatal betiltotta a székelyföldi románok civil szervezeteinek az 

államelnöki palota elé vasárnapra tervezett tüntetését. A Kovászna, Hargita és Maros megyei 

Románok Civil Fóruma és a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület tüntetésen kérte volna 

az államfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvény módosítását, mely szerintük második 

hivatalos nyelvvé teszi Romániában a magyar nyelvet. A demonstráció betiltását a Nemzet 

Útja szélsőségesen magyarellenes egyesület elnöke, Mihai Tirnoveanu közölte csütörtök este 

a közösségi oldalán. A kép formájában is bemutatott tiltó határozatban Bukarest 

alpolgármestere arra hivatkozik, hogy a demonstráció zavarná az elnöki hivatal működését. 

 

A Regnum Marianum Akadémia februári vendége Orosz Örs értékmentő 
2020. február 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Regnum Marianum Akadémia szervezője és házigazdája, Farkas Zsolt esperesplébános 

köszöntötte vendégét, a Sine Metu Polgári Társulásban tevékenykedő Orosz Örsöt, a 

Gombaszögi Nyári Tábort szervező csapat vezetőjét, a Felvidék épített, történelmi és szakrális 

örökségeinek kutatóját, értékmentőt. A vetítéssel egybekötött előadás során fény derült a 

csapat munkájára, a számos értékmentő projekt eredményére, az eddig megtalált és mentett 

szimbólumok és örökségek feltárására és sorsára. Az általuk megvalósított harminc esetből az 

előadás keretében hat történetet mutatott be, időrendi sorrendben. A közönség 

megismerhette az 1813-ban épült szécsénykovácsi malom történetét, az ipari műemlék 

pusztulását, valamint a megmentett lendkerék Gombaszögön történő elhelyezését. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/marton-aron-puspok-lehallgatasi-jegyzokonyvei
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/02/20/bukarest-betiltotta-a-szekelyfoldi-romanok-tervezett-tunteteset
https://felvidek.ma/2020/02/a-regnum-marianum-akademia-februari-vendege-orosz-ors-ertekmento/
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Cselekedjük meg, amit megkövetel a haza! 
2020. február 20. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Dráfi Mátyásék Pozsonypüspökiben is bemutatták Csáky Pál Aranybunkók című politikai 

szatíráját. A színházi előadást megelőző lakossági fórumon bemutatkoztak a pozsonyi 

jelöltek, akiket Bárdos Gyula listavezető ajánlott a résztvevők figyelmébe. A fórum 

házigazdájaként Matuszny Katalin üdvözölte a résztvevőket, köztük az asztalnál helyet foglaló 

Dudás Lászlót, a Magyar Közösség Pártja (MKP) pozsonyi járási elnökét. Flórián László 60-as 

számmal indul a Magyar Közösségi Összefogás listáján – amelynek egyébként a korelnöke is. 

Másfél évtizedig volt a pozsonyi Duna utcai gimnázium tanára, majd tolmácsként Líbiában és 

Irakban dolgozott. A brüsszeli diplomáciában hatéves politikai tapasztalatra tett szert. 

Beszédében az önkormányzatiság kivívásának fontosságára helyezte a hangsúlyt, a 

hallgatóság szíves figyelmébe ajánlotta a portálunkon megjelent Önrendelkezés és autonómia 

című írását is. 

 

A politikai erkölcs megváltozásához szükség van az MKÖ-re 
2020. február 20. – Ma7.sk 

A TA3 csütörtöki választási vitaműsorban Őry Péter, az MKP országos tanácsának elnöke, az 

MKÖ képviselőjelöltje vitázott Branislav Gröhlinggel, az SaS alelnökével. Mindkét politikus 3-

as számmal indul pártja listáján. A csaknem fél órás adásban Gröhling elsősorban az 

iskolalügy helyzetével foglalkozott, míg Őry hangsúlyozta az önkormányzatok 

megerősítésének szükségességét és a magyarlakta régiók felzárkóztatását. Őry Péter, aki 

magyarul és szlovákul köszöntötte a nézőket, elsőnek azt a kérdést kapta, nem bánja-e, hogy 

nem ő lett az MKP elnöke. Azt válaszolta, hogy egyáltalán nem. Visszalépett Menyhárt József 

javára és már a választások előtt is avizálta, hogy Csallóközcsütörtök polgármestereként nem 

kívánja elhagyni faluját, polgárait, akik bizalmat szavaztak neki. 

 

Berényi József: Ez a tájház bemutatja, hogy az őseink is itt éltek, nem pedig 
ideköltöztek 
2020. február 20. – Felvidék Ma 

Három év után újra megtelt a Somorjai Városi Honismereti Ház, melynek részleges felújítását 

idén fejezték be. Negyvennégy évvel ezelőtt, 1976-ban a Csemadok kezdeményezésére és 

néhány odaadó somorjai ember szorgos munkálkodásának eredményeként nyitotta meg 

kapuit a Somorjai Városi Honismereti Ház. Gyűjteményét és kiállítási anyagát lakossági 

adományokból és a középiskolás diákok által összegyűjtött tárgyakból hozták létre, melyek az 

épületben és a múzeum udvarán tekinthetőek meg. Mivel azóta semmilyen felújítási 

munkálatot nem végeztek az épületen, ezért annak állaga megromlott. A fenntartó, a 

Nagyszombati Megyei Hivatal, az akkori csallóközi és mátyusföldi megyei képviselők 

kezdeményezésére, még a 2017-es megyei választások előtt megkezdte az épület felújítását, 

mely több éven át, több fázisban zajlott, illetve zajlik ma is, hiszen az úgynevezett nagy pajta 

felújítását csak nyáron fejezik be. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2020/02/cselekedjuk-meg-amit-megkovetel-a-haza/
https://ma7.sk/aktualis/a-politikai-erkolcs-megvaltozasahoz-szukseg-van-az-mko-re
https://felvidek.ma/2020/02/berenyi-jozsef-ez-a-tajhaz-bemutatja-hogy-az-oseink-is-itt-eltek-nem-pedig-idekoltoztek/
https://felvidek.ma/2020/02/berenyi-jozsef-ez-a-tajhaz-bemutatja-hogy-az-oseink-is-itt-eltek-nem-pedig-idekoltoztek/
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Érsek–Bárdos-vita: kevés a közös pont 
2020. február 20. – Új Szó 

A Híd és a Smer közös kormányzásáról, de az MKÖ és a Fidesz viszonyáról is kérdeztük a két 

párt jelöltlistájának vezetőjét. Az Új Szó-stúdió parlamenti választás előtti különkiadásában, 

Bárdos Gyula, az MKÖ és Érsek Árpád, a Híd jelöltlistájának első embere csapott össze. Az Új 

Szó-stúdió kamerái előtt Érsek és Bárdos a választási kampányban rezonáló legfontosabb 

témákról vitázott. Szóba került a MKÖ listáján induló MKP-nak a Fidesz magyarországi 

kormánypárthoz fűződő stratégiai partnersége is. „A Európai Néppártban, akár csak a Híd, 

vagy a KDH, mi is ott vagyunk” – mondta a stúdióban Bárdos, aki az MKP elnökségi tagja is 

egyben. Hozzátette, a mindenkori magyar kormánnyal beszélő viszonyt kell fenntartania a 

Szlovákiában élő magyarokat képviselő pártnak. 

 

Szerződést kötött Szlovákia polgáraival a Híd 
2020. február 20. – bumm.sk 

Sem az ĽSNS-szel, sem a Smer-SD-vel nem fog koalícióra lépni a Híd – ígéri Bugár Béla, a 

Híd elnöke abban a dokumentumban, amelyet sajtótájékoztatón mutatott be csütörtökön, a 

parlamentben. A dokumentumban egyebek mellett az áll, hogy a párt változtatásokat akar 

bevezetni, melyek az igazságszolgáltatás vagy az ügyészség megtisztítására irányulnak. A 

polgárokkal kötött szerződésnek nevezett dokumentumban Bugár személyes 

elkötelezettségéről beszél. Azt ígéri, a párt az ĽSNS-szel nem lépne kormányra, amit azzal 

indokol, hogy küzd a szélsőségesség minden formája ellen, valamint azok ellen, akik 

feszültséget keltenek, és profitálnak mások megfélemlítéséből. A szerződésben arra is kötelezi 

magát a párt, hogy „nem támogatja, és nem lép koalícióra a Smer-SD-vel”. Bugár nem zárta ki 

az OĽaNO-val való együttműködést, de azt mondta, Igor Matovičcsal van problémája. „Az 

OĽaNO-sok olyan emberek, akikkel együtt tudunk működni itt a parlamentben is, és már 

több alkalommal együtt is működtünk. Matovičcsal lehetetlen" - mondta. És hozzátette, a 

mozgalomnak kell „megoldania” Matovičot. 

 

Elkészült a palicsi magyar művelődési ház 
2020. február 20. – Magyar Szó   

Habár a palicsi magyar művelődési ház hivatalos átadása még várat magára, a helybeliek már 

november óta használják azt, és több kulturális rendezvényre is sor került az épület falai 

között. Az Európai Unió támogatásával megszületett művelődési házzal a palicsiak régi álma 

valósult meg. A Colourful Cooperation, avagy Színes Együttműködés nevű projektum az 

Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein 

belül valósult meg. A projektum vezető kedvezményezettje a szegedi DKMT Duna–Körös–

Maros–Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., magyarországi 

partnere a mórahalmi Egymásért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület, míg 

Szerbia részéről a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi 

Önkormányzati Titkárság, valamint Szabadka és Újvidék Város vesz részt benne. 
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https://ujszo.com/kozelet/ersek-bardos-vita-keves-a-kozos-pont
https://www.bumm.sk/belfold/2020/02/20/szerzodest-kotott-szlovakia-polgaraival-a-hid
https://www.magyarszo.rs/hu/4226/vajdasag_szabadka/215717/Elk%C3%A9sz%C3%BClt-a-palicsi-magyar-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-h%C3%A1z.htm
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Hétfőtől újra várják a vajdasági iskolák és óvodák a gyerekeket 
2020. február 20. – Pannon RTV 

Az illetékesek szerint a regisztrált influenzás esetek száma jelenleg közepes szinten van, 

valamint az influenzaszerű megbetegedések száma csökken. Február 12-e óta szünetel a 

tanítás Vajdaságban. A térségben magas volt az influenza intenzitása, és egyre többen 

betegedtek meg. A Tartományi Egészségügyi Titkárság javaslatára függesztették fel 

ideiglenesen a munkát az oktatási intézményekben február 24-ig. 

 

KMPSZ: Fontos döntések az oktatási törvénnyel kapcsolatban 
2020. február 20. – karpat.in.ua, Kárpátalja,  

A Teljes és általános középoktatásról szóló törvénytervezettel kapcsolatos javaslataikat 

vitatták meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett 

tanácskozáson a kárpátaljai magyar iskolák és szervezetek képviselői február 19-én a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A tanácskozáson Orosz Ildikó, a KMPSZ 

elnöke elmondta, hogy a pedagógusszövetség már több mint két éve vívja csatáját az Ukrajnai 

Oktatási és Tudományos Minisztériummal a 2017 szeptemberében elfogadott oktatási 

törvény után megjelent részletkérdések megoldása érdekében. „A fő problémánk az, hogy a 

magyart nem tekintik anyanyelvnek, hanem a külföldi nyelvek kategóriájába sorolták, ami 

miatt az iskoláink számára a magyar és az idegen nyelv oktatására annyi óraszámot írtak elő, 

amennyit korábban csak az anyanyelv oktatására” – emelte ki. 

 

Farsangi kézműves foglalkozás a Nagyberegi Tájházban 
2020. február 20. – Kárpátalja 

A farsang évente ismétlődő időszak, vízkereszttől – a húsvétot megelőző negyvennapos 

nagyböjt kezdetéig – hamvazószerdáig tart, melyet évszázadok óta jelmezes 

felvonulások,  evés, ivás, lakodalmak, disznótorok jellemeznek. E hagyomány megőrzése 

céljából szerveztek farsangi foglalkozást a Nagyberegi Tájházban a Beregszászi Bethlen Gábor 

Magyar Gimnázium (BMG) 3.B osztályos diákjainak. A vidám program bemelegítéseként egy 

igazi farsangi táncházban találták magukat a diákok, ahol a Kokas Banda jóvoltából 

különböző táncokat és játékokat tanulhattak. Az ünnepi időszak alkalmából nem maradhatott 

el az énektanulás sem, és a farsang köré csoportosuló népi hiedelmek megismerése 

 

Egyeztető ülés a magyar parlamentben 
2020. február 20. – Képes Újság  

Múlt pénteken egyeztető ülést tartott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, 

melynek témája egy Kárpát-medencei magyar identitásvédelmi jelentés kidolgozása volt. Az 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hetfotol-ujra-varjak-vajdasagi-iskolak-es-ovodak-gyerekeket
http://life.karpat.in.ua/?p=5442&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/02/20/farsangi-kezmuves-foglalkozas-nagyberegi-tajhazban
https://kepesujsag.com/egyezteto-ules-a-magyar-parlamentben/
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ülésen a horvátországi magyarság képviseletében a HMDK ügyvezető elnöke és alelnöke vett 

részt. 

 

Palizs-Tóth Hajnalka: Rekordnagyságú pályázati keret kiosztására kerül sor 
2020. február 20. – Képes Újság  

Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója volt a Drávatáj 

televíziós magazinműsor stúdióvendége, akivel a tavalyi évi pályázatokról s az idei tervekről 

beszélgettünk. A horvátországi magyarság megmaradásának egyik alapfeltétele, hogy 

gazdasági téren is erősödjön közösségünk. Ezt szem előtt tartva a magyar kormány 2016-ban 

fogadta el a HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó Vidék- és Gazdaságfejlesztési 

Programját, mely az idei évben is folytatódik. 

 

A magyarság összefogásának erősítése a cél 
2020. február 20. – Képes Újság 

A Kárpát-medencei magyarság összefogásának erősítése, a magyar kultúra, a magyar 

hagyományok ápolása céljával szervezik meg több éve a Kárpát-medencei magyarok 

találkozóját Maglódon, amelynek tíz éve visszatérő vendége Várdaróc csapata is. 

 

Könyvadományok az anyanyelvápoló diákoknak 
2020. február 20. – Képes Újság  

Belovár-Bilogora megye magyar kisebbségi önkormányzata nemrég könyvadományban 

részesítette a megye magyar anyanyelvápoló diákjait. A könyveket elsőként a dežanovaci 

iskola tanulói vehették át. Belovár-Bilogora megyében nincs magyar iskola, anyanyelvápolás 

is már csak négy intézményben van az úgynevezett C modell szerint. A megye magyar 

kisebbségi önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a fakultatív magyarórákra járó 

diákok minél jobban elsajátítsák a nyelvet, ezért kéziszótárokat adományozott nekik. 
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https://kepesujsag.com/palizs-toth-hajnalka-rekordnagysagu-palyazati-keret-kiosztasara-kerul-sor/
https://kepesujsag.com/a-magyarsag-osszefogasanak-erositese-a-cel/
https://kepesujsag.com/konyvadomanyok-az-anyanyelvapolo-diakoknak/

