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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elfoglalta püspöki székét Kovács Gergely, az erdélyi főegyházmegye új érseke 
2020. február 22. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították 

Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz püspök vett részt 

a Szent Mihály székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg. A 

ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar 

fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két 

évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az 

új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával 

hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet. A szentmise után egyházi és világi 

személyiségek köszöntötték az új érseket. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel. A kormányfő szerint nem vesztett az 

érvényességéből Márton Áronnak az az ismert útmutatása, hogy "akik őrhelyre állanak, éber 

figyelemre, és megsokszorozott munkára vannak kötelezve". Mérföldkőnek tekintette, hogy a 

nemzeti összetartozás évében új érsek lép a főegyházmegye élére. Kijelentette: Kovács 

Gergelyt a legtöbben Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátoraként 

ismerik. Ugyanakkor olyan feladatokat is végzett Rómában, amelyek révén egyedülálló 

betekintést nyert a közép-európai népek kultúrájába és életébe. 

 

Potápi: a magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítése a cél 
2020. február 21. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Pannon RTV 

A magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítésének fontosságát hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten. A magyar 

társadalom alapját képező közösségek megerősítésének fontosságát hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten. Potápi Árpád 

János a hétvégi magyar iskolák harmadik találkozóján ismertette a nemzetpolitikai 

államtitkárság tevékenységét a harminc országból érkező 114 iskolavezető előtt. Az 

államtitkár a 2020-ra meghirdetett erős magyar közösségek évének céljai között említette a 

Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban is a magyar társadalom alapját 

képező közösségek megerősítését, köztük családokét, fiatalokét, gyermekekét. A trianoni 

centenáriumról Potápi Árpád János azt mondta: fontos megemlékezni az 1918-1920-as 

eseményekről, de még fontosabb azon pillanatok kiemelése, „amikor jó is történt a 

nemzettel”. Ezekből szeretnénk erőt meríteni ahhoz, hogy következő száz év ne vesztes, 

hanem győztes időszak legyen a magyarság számára – hangoztatta. Az államtitkár beszámolt 

a Határtalanul, a Kőrösi Csoma Sándor- és a Mikes Kelemen-program eredményeiről és 

lehetőségeiről is. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122487-puspokke-szenteltek-gyulafehervaron-kovacs-gergelyt
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/21/potapi-a-magyar-tarsadalom-alapjat-kepezo-kozossegek-megerositese-a-cel
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Gyimesfelsőlokon átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus iskola 
felújított épületeit 
2020. február 21. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

A Hargita megyei Gyimesfelsőlokon átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus iskola 

felújított épületeit. A beruházást 500 millió forinttal (kb. 7 millió 760 ezer lejjel) támogatta a 

magyar állam. A felújítás során mind az iskola, mind a diákotthon épületében kicserélték a 

villamosvezetékeket, a nyílászárókat, szigetelték az épületeket, új helyiségeket, fürdőszobákat 

alakítottak ki, az udvart pedig szilárd burkolattal borították. Az iskola diákjai és tanárai 

csütörtökön délelőtt szentmisén adtak hálát az intézmény elmúlt 25 évéért, és az épületek 

felújításáért. Az esemény után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyaházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára az MTI-nek elmondta: a történelmi magyar egyházaknak 

sok száz iskoláját államosították Romániában, és ezeknek az iskoláknak csak töredékét 

sikerült visszaszerezni. "A Gyimesek völgyében, a történelmi Magyarország keleti 

peremvidékén azonban csoda történt, Berszán Lajos atya 25 évvel ezelőtt a semmiből új 

katolikus iskolát épített, mely lehetőséget ad a gyimesi és moldvai csángó gyermekeknek a 

nyelvük, hitük megőrzésére, és a tanulás általi felemelkedésre" - tette hozzá az államtitkár.  

 

Kásler: gyermekközpontú és hazafias szemléletű a megújult Nemzeti 
alaptanterv 
2020. február 21. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet,  

A megújult Nemzeti alaptanterv (NAT) egyszerre 21. századi, gyermekközpontú és hazafias 

szemléletű dokumentum – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken 

Budapesten. A miniszter bejelentette, hogy elkészültek és az Oktatási Hivatal honlapján 

elérhetők a módosított Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek. Kásler Miklós 

újságírók előtt kiemelte: a megújult NAT szakmai konszenzus alapján, hosszas társadalmi, 

szakmai egyeztetést követően nyerte el végleges formáját. 

 

Szili Katalin: a többségi társadalom számára is hasznosak az őshonos 
kisebbségek alkotta régiók 
2020. február 22. – MTI, Origo, Krónika, Magyar Hírlap 

A többségi társadalom számára is jó, ha olyan régió létrejön, ahol őshonos kisebbségi 

közösségek élnek - emelte ki Szili Katalin határon túli autonómiaügyekért felelős 

miniszterelnöki megbízott szombaton Sopronban. A Széchenyi Társaság és a Perkovátz-Ház 

Baráti Kör által szervezett Összetartozunk - III. nemzettudat- és nemzetiidentitás-

konferencia második napján Szili Katalin az őshonos kisebbségek 21. századi sorsáról szóló 

előadásában a nemzeti identitást azért nevezte fontosnak, hogy a globális világban 

meglegyenek azok a kapaszkodók, amik közösséghez kötik az embereket. gy fogalmazott, 

hogy Európa csak akkor tudja újradefiniálni magát a globális világban, ha megtartja azt a 

sokszínűségét, amit az identitás sokszínűségének megőrzésével a saját erősségévé tehet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58582&gyimesfelsolokon_atadtak_az_arpadhazi_szent_erzsebet_katolikus_iskola_felujitott_epuleteit
http://itthon.transindex.ro/?hir=58582&gyimesfelsolokon_atadtak_az_arpadhazi_szent_erzsebet_katolikus_iskola_felujitott_epuleteit
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/21/kasler-gyermekkozpontu-es-hazafias-szemleletu-a-megujult-nemzeti-alaptanterv
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/21/kasler-gyermekkozpontu-es-hazafias-szemleletu-a-megujult-nemzeti-alaptanterv
https://www.origo.hu/itthon/20200222-szili-katalin-szerint-a-kisebbsegi-regiok-hasznosak-a-tarsadalomak.html
https://www.origo.hu/itthon/20200222-szili-katalin-szerint-a-kisebbsegi-regiok-hasznosak-a-tarsadalomak.html
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Marosvásárhely: „összromán” jelölttel Soós ellen? 
2020. február 21. – Krónika, maszol.ro 

Horațiu Suciut, a marosvásárhelyi szív-ér rendszeri és transzplantációs intézet szívsebészeti 

klinikáját vezető orvosprofesszort próbálják meggyőzni arról, „összromán” jelöltként induljon 

Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért. Dorin Florea jelenlegi városvezető indulása 

továbbra is kétséges, jelenleg a függetlenként induló Soós Zoltán a legesélyesebb jelölt.  

 

Alkotmányossági óvást emelt az ombudsman az előre hozott választásokról 
szóló kormányrendelet ellen 
2020. február 21. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Alkotmányossági óvást emelt a bukaresti nép ügyvédje (ombudsman) pénteken az előre 

hozott parlamenti választásokról szóló, hétfőn hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet 

ellen. A választási rendszer burkolt módosítását kifogásoló RMDSZ és az ellenzéki 

Szociáldemokrata Párt (PSD) is az alapjogi biztos közbelépését sürgette a héten, mivel 

Romániában nincs más intézmény, amely normakontrollt kérhet egy sürgősségi 

kormányrendelet ügyében. Renate Weber ombudsman keresetében rámutatott: az alkotmány 

szerint a kormány nem hozhat sürgősségi rendeletet a választójog terén, a választási 

rendszert csak a parlament módosíthatja, de – a Velencei Bizottság ajánlása és a román 

alkotmánybíróság korábbi döntései értelmében – nem kevesebb, mint egy évvel a voksolás 

előtt. 

 

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésre helyezi a hangsúlyt az 
SZNT az idei székely szabadság napján 
2020. február 21. – MTI, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint elsősorban a nemzeti régiókért indított 

európai polgári kezdeményezésről fog szólni az idei székely szabadság napja, amelyet – 

akárcsak az elmúlt években – az idén is március 10-én tartanak Marosvásárhelyen. Izsák 

Balázs az MTI-nek pénteken elmondta: az aláírásgyűjtés mellett a szolidaritásról és a 

székelység autonómia iránti elkötelezettségéről fog szólni a rendezvényük. Megjegyezte: 

május hetedikén zárul az aláírásgyűjtés, éppen négy héttel a nemzeti összetartozás napja 

előtt, és számítanak arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságra ösztönzően hat a két dátum 

közelsége. Az SZNT elnöke azt tartotta reális célnak, hogy a Kárpát-medence három nagy 

magyar közössége, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki gyűjtse össze az egymillió aláírás 

zömét, és az EU kis országaiban, Szlovéniában, Horvátországban és a Balti államokban 

sikerüljön átlépni a lakosság számának arányában megállapított küszöbértékeket. 

 

Ady Endre ülőszobra felállításának törvényességét vitatják Zilahon 
2020. február 21. – MTI, Krónika, maszol.ro 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhely-bosszromanr-jelolttel-soos-ellen
https://kronikaonline.ro/belfold/alkotmanyossagi-ovast-emelt-az-ombudsman-az-elore-hozott-valasztasokrol-szolo-kormanyrendelet-ellen
https://kronikaonline.ro/belfold/alkotmanyossagi-ovast-emelt-az-ombudsman-az-elore-hozott-valasztasokrol-szolo-kormanyrendelet-ellen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-regiokert-inditott-polgari-kezdemenyezesre-helyezi-a-hangsulyt-az-sznt-az-idei-szekely-szabadsag-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-nemzeti-regiokert-inditott-polgari-kezdemenyezesre-helyezi-a-hangsulyt-az-sznt-az-idei-szekely-szabadsag-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ady-endre-uloszobra-felallitasanak-torvenyesseget-vitatjak-zilahon
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Zilahon vita bontakozott ki Ady Endre szobra januári felállításának a törvényességéről – írta 

pénteken az Agerpres hírügynökség. A prefektusi tanács csütörtöki ülésén a Szilágy Megyei 

Kulturális igazgatóság vezetője, Doina Cociș vetette fel, hogy a szobor nagyon szép, és nagyon 

jó, hogy van, de köztéri emlékmű, amely ráadásul értékes műemlékek körzetében áll, ezért a 

kulturális igazgatóságnak és a kolozsvári regionális műemlékbizottságnak a helyszínt, az 

emlékművek országos bizottságának pedig a szobor művészi koncepcióját kellett volna 

előzetesen láttamoznia. A szoborállító Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

pedig nem kereste meg ezeket a hatóságokat a szoborállítás tervével. Doina Cociș hozzátette: 

a jóváhagyásokat könnyen meg lehetett volna szerezni, és ezek továbbra is szükségesek a 

törvényesség visszaállításához. Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke 

viszont kijelentette: az Ady-szobor tulajdonképpen utcabútor, ezért nem volt szükség a 

felállításához az említett jóváhagyásokra. Arra utalt, hogy a Bíró Lajos mátészalkai 

szobrászművész által megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára könyökölve. 

 

Banciu és Băsescu magyarellenessége tízezer lejes bírságot hozott össze a B1 
televíziónak 
2020. február 21. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az Országos Audiovizuális Tanács csütörtöki döntése alapján 10.000 lej bírságot kapott a B1 

televízió, a ditrói eset kapcsán sugárzott két műsorában elhangzott diszkriminatív 

kijelentésekért. Mindkét adás esetében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is feljelentést tett. 

A Lumea lui Banciu január 30-i adásában a műsorvezető a ditrói pékségben dolgozó két srí-

lankai pék helyzetét tárgyalja, dramatizálva. Azt állítja, hogy a ditróiaknak fogalmuk sincs 

arról, mi történik az országban, azt sem tudják, hogy ki vezeti Romániát, illetve csak a 

magyarul beszélőket fogadják el a községben. Banciu szerint Gyergyóditró azon területek közé 

tartozik, amelyek már nincsenek Románia fennhatóságában. További állításai szerint a 

magyaroknak a legfontosabb az etnikai kritérium és emiatt akarják eltávolítani a román 

nyelvet az iskolákból, óvodákból, bölcsődékből és még az inkubátorokból is. 

 

Előválasztásra készülnek a csíkszéki települések: Tusnádon a legnagyobb a 
verseny 
2020. február 21. – maszol.ro 

Lejárt az RMDSZ-es jelölések határideje Csíkszéken a közelgő helyhatósági választásra. 

Azokon a településeken, ahol több polgármester-, illetve tanácsosjelölt jelentkezett, 

előválasztásokat fognak tartani, amelynek időpontja március 7-e, vagy 8-a lesz. Az 

előválasztások lebonyolítása kapcsán Becze Istvánt, az RMDSZ csíki területi szervezetének 

ügyvezető elnökét kérdezték. 

 

A kommunizmus áldozataira emlékeznek Nagyváradon  
2020. február 21. – Krónika 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székházában február 25-én, a 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján ez alkalommal nem a kiemelkedő egyéniségek, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58587&banciu_es_bsescu_magyarellenessege_tizezer_lejes_birsagot_hozott_ossze_a_b1_televizionak
http://itthon.transindex.ro/?hir=58587&banciu_es_bsescu_magyarellenessege_tizezer_lejes_birsagot_hozott_ossze_a_b1_televizionak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122464-el-valasztasra-keszulnek-a-csikszeki-telepulesek-tusnadon-a-legnagyobb-a-verseny
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122464-el-valasztasra-keszulnek-a-csikszeki-telepulesek-tusnadon-a-legnagyobb-a-verseny
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122458-a-kommunizmus-aldozataira-emlekeznek-nagyvaradon
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hanem a közösség szempontjából szervezik meg a megemlékezést. Az emlékeztetés szükséges, 

a mai egyházi és társadalmi élet pedig nem értelmezhető a közelmúlt ismerete nélkül, mondta 

Forró László egyházkerületi főjegyző. A református egyháznak gondot jelent, hogy a 

restitúciós folyamat nem fejeződött be, sőt helyenként visszalépés látszik, tette hozzá. Az 

egyházaknak teljes iskolahálózatuk volt, az Erdélyi Egyházkerület pedig kórházat 

működtetett, mondta a főjegyző, aki azt is elmondta: továbbra is fenntartják, hogy szükséges 

egy református kórház megépítése.  

 

Négy nepáli vendégmunkás érkezik hamarosan Ditróba 
2020. február 21. – maszol.ro 

Egy hónapon belül négy nepáli vendégmunkást alkalmaz az a ditrói pékség, ahol jelenleg – a 

helyiek egy részének tiltakozása ellenére – már három Srí Lanka-i pékmester dolgozik. A cég 

ügyvezetője, Köllő Katalin pénteken a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a 

vendégmunkásokat egy nemzetközi munkaközvetítő ügynökségen keresztül a segítségével 

szerződtetik. Ez ugyanaz az ügynökség, amelyik a Srí Lankai-i munkaerőt biztosította a ditrói 

pékségnek.  

 

Egy jelentkező már van a gyergyószentmiklósi polgármesteri székre 
2020. február 21. – szekelyhon.ro 

Előválasztást tart Gyergyószentmiklóson is az RMDSZ, és csütörtökön lezárult erre a 

jelentkezési határidő. Még nem ismert hivatalosan, hogy kik a jelöltek, de egy személy Csergő 

Tibor András már bejelentette, hogy indul, polgármesterjelölt szeretne lenni a június 

helyhatósági választásokon.  

 

Magyarellenes kihívója akadt Soós Zoltánnak Marosvásárhelyen  
2020. február 22. – maszol.ro 

Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt ügyvezető elnöke is indulni kíván a marosvásárhelyi 

polgármester-választáson. A politikus a Marosvásárhelyi Rádióban beszélt szándékáról, 

hangsúlyozva vérfrissítésre van szükség a városban. „Szándékozok indulni a marosvásárhelyi 

polgármesteri székért. (…) Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Szükség van a frissítésre 

Marosvásárhelyen, főként a fejlesztési projektek tekintetében. Az az érzésem, hogy a város 

egy pocsolyává változott, tehetetlenül vergődik, bekerült egy ördögi körbe, amit a helyi 

lakosság érzékel a leginkább” – fogalmazott Marius Pașcan parlamenti képviselő.  

 

Pásztor Sándor: „Élhetőbbé, szebbé tenni közösségi tereinket” 
2020. február 22. – Bihari Napló 

Teljesen megújul Nagyvárad-Velence emblematikus része, a Templom tér és környéke. 

Nagyvárad és a körzet magyarságának szempontjából is fontos beruházások készülnek: kívül-

belül megszépül a Kolozsvári úti kultúrotthon, külsőleg rendbe teszik a római katolikus 

templomot, s a Templom teret is korszerűsítik. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács 

RMDSZ-es elnöke ismertette a részleteket. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122475-negy-nepali-vendegmunkas-erkezik-hamarosan-ditroba
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-jelentkezo-mar-van-a-gyergyoszentmiklosi-polgarmesteri-szekre
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122481-magyarellenes-kihivoja-akadt-soos-zoltannak-marosvasarhelyen
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-elhetobbe-szebbe-tenni-kozossegi-tereinket-2662011/
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Zatykó Gyula: Most jött el a fordulat, zöldebb lesz Nagyvárad 
2020. február 22. – Krónika 

Kizöldül a város, erdőket telepít Nagyvárad vezetése, várhatóan kevesebb lesz a por, és fellép 

Nagy Feró március 15-én. Mindezekről Zatykó Gyula, a megyeszékhely polgármesterének 

tanácsadója számolt be a Bihari Naplónak adott e heti interjújában. 

 

Kovács Gergely érsek a Krónikának: a párbeszéd az igazi kihívás 
2020. február 22. – Krónika 

Meg kell tanulnunk meghallgatni a másik embert – jelentette ki a Krónika kérdésére 

felszentelését és beiktatását követően Kovács Gergely, az erdélyi római katolikus 

főegyházmegye 83. érseke. Az új főpásztor a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban 

tartott szentmise, a szentelési és beiktatási ceremónia után röviden nyilatkozott a sajtó 

képviselőinek. A Krónika azt kérdezte az új főpásztortól, hogy mit tekint az egyház jelenlegi 

legnagyobb kihívásának. Az erdélyi római katolikus főegyházmegye főpásztora elmondta, 

nehezen tudna sorrendet felállítani, azt tudja elmondani, hogy számára mi az igazi kihívás. 

„Ez pedig nem más, mint a párbeszéd. Odafigyelni, meghallgatni a másikat, mert a párbeszéd 

így kezdődik. Nekünk azt kell megtanulnunk, hogy hallgassuk meg a másikat” – válaszolta a 

Krónika kérdésére Kovács Gergely érsek. Hozzátette: köszönőszavaiban is ezért idézte 

Kányádi Sándor gondolatait: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet”. 

 

Állami támogatás-kiegészítéssel lenne fenntartható a diákok díjmentes 
kultúrafogyasztása 
2020. február 22. – szekelyhon.ro 

Elsőre ugyan jól hangzik az RMDSZ által tervezett oktatásügyi törvénymódosításban egyebek 

közt az a passzus, hogy a diákok ingyenességet élveznek majd a közintézmények által 

szervezett kulturális és sporteseményekre szóló belépőjegyeket illetően, a belépőjegyek 

árának kiesése azonban komoly aggodalmat kelt a legtöbb színházigazgatóban, hiszen 

bevételük jelentős részét képezik. Ráadásul az sem biztos, hogy célravezető lenne, ha a 

gyerekek megszoknák, hogy a kultúráért nem kell fizetni – vallják az intézmények vezetői. 

 

Leszármazottaival együtt emlékeztek a székely himnusz írójára 
Székelyudvarhelyen 
2020. február 22. – szekelyhon.ro 

Születésének 125. évfordulóján székely himnusz szerzőjére emlékeztek Székelyudvarhelyen: a 

belvárosi református temetőben, Csanády György végső nyugvóhelyén a leszármazottak 

részvételével ünnepelt a közösség.  

 

A jó gazda holtig tanul: Dr. Kozári József mezőgazdasági szaktanácsadó a 
gazdaképzés és a szövetkezés fontosságáról 
2020. február 23. – Krónika 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-most-jott-el-a-fordulat-zoldebb-lesz-nagyvarad-2661951/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kovacs-gergely-ersek-a-kronikanak-a-parbeszed-az-igazi-kihivas
https://szekelyhon.ro/aktualis/allami-tamogatas-kiegeszitessel-lenne-fenntarthato-a-diakok-dijmentes-kulturafogyasztasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/allami-tamogatas-kiegeszitessel-lenne-fenntarthato-a-diakok-dijmentes-kulturafogyasztasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/leszarmazottaival-egyutt-emlekeztek-a-szekely-himnusz-irojara-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/leszarmazottaival-egyutt-emlekeztek-a-szekely-himnusz-irojara-szekelyudvarhelyen
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-jo-gazda-holtig-tanul-dr-kozari-jozsef-mezogazdasagi-szaktanacsado-a-gazdakepzes-es-a-szovetkezes-fontossagarol
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-jo-gazda-holtig-tanul-dr-kozari-jozsef-mezogazdasagi-szaktanacsado-a-gazdakepzes-es-a-szovetkezes-fontossagarol
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Dr. Kozári József, a gödöllői Szent István Egyetem dékánhelyettese a Szatmár megyei lázári 

Hídépítés határok fölött elnevezésű gazdarendezvény vendége volt. A Kárpát-medencei 

falugazdász-hálózat szakmai továbbképzéséért felelős szakember harminc éve visszatérő 

előadója az erdélyi gazdaképzőknek. Kozári Józseffel a mezőgazdasági pályázatok 

fontosságáról és a gazdák szakmai oktatásáról beszélgettek. 

 

Zenés-fáklyás felvonulással ünnepelték Mátyás királyt Kolozsváron 
2020. február 23. – Krónika 

A Kolozsvári Mátyás Napok fő programpontjaként idén sem maradt el a középkori hangulatot 

idéző zenés-fáklyás felvonulás. Hunyadi Mátyás születésének 577. évfordulóján Kolozsvár 

magyar közössége vasárnap este ismét együtt ünnepelte a város legnagyobb szülöttjét. A 

szervező Kincses Kolozsvár Egyesület 600 fáklyát osztott ki a Farkas utcai templom előtt 

összegyűlt tömegnek, amely a Minorita és – részlegesen lezárt – Deák Ferenc utcán végig 

haladva ért a Főtérre. 

 

Cziprusz Zoltán a magyar köztévében: önálló Gömör-Nógrád és Duna menti 
megyére lenne szükség 
2020. február 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az MKP Országos Elnökségének tagja, Besztercebánya megye képviselője Cziprusz Zoltán 

volt a magyar köztévé Ma este című műsorának vendége. Cziprusz a műsorvezetői kérdésre 

reagálva elmondta, ugyan a legutóbbi felmérések még parlamenten kívül mérik a Magyar 

Közösségi Összefogást, de fontos megjegyezni, hogy a szlovák közvéleménykutató-cégek, 

magyar minta híján, rendre alulmérik a magyar pártot. A képviselő szerint a legutóbbi, igazán 

releváns felmérésig nyolc hónappal korábbra, az EP-választásokig kell visszamenni. Akkor 

csak néhány száz szavazat hiányzott az MKP-nak. Ráadásul, most nem egyedül, hanem két 

másik párttal kiegészülve indulnak. 

 

A Most-Hídnak ebben a formában vége? – Menyhárt-Bugár csörte a 
Nézőpontban 
2020. február 21. – Ma7.sk 

A Nézőpont választási különkiadásában Menyhárt József, az MKP elnöke és Bugár Béla, a 

Most-Híd első embere vívtak helyenként parázs csörtét. Ebben a kampányban az utolsó 

választási vitának adott otthont a ma7 stúdiója, hiszen Érsek Árpád, a Most-Híd listavezetője 

lemondta a Bárdos Gyulával tervezett vitát. A pártelnökök vitájában a felek először a 

mögöttünk hagyott ciklus eredményeit és a kimaradt lehetőségeket vitatták meg – s mint a 

vitában többször, már itt feltűnt, hogy Bugár Béla gyakran indulatosan, míg Menyhárt József 

higgadtan reagált a felvetett ellenérvekre. 

 

Őry Péter: A mi programunk speciális 
2020. február 21. – Felvidék Ma, Körkép 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zenes-faklyas-felvonulassal-unnepeltek-matyas-kiralyt-kolozsvaron
https://ma7.sk/aktualis/cziprusz-zoltan-a-magyar-kozteveben-onallo-gomor-nograd-es-duna-menti-megyere-lenne
https://ma7.sk/aktualis/cziprusz-zoltan-a-magyar-kozteveben-onallo-gomor-nograd-es-duna-menti-megyere-lenne
https://ma7.sk/aktualis/a-most-hidnak-ebben-a-formaban-vege-menyhart-bugar-csorte-a-nezopontban
https://ma7.sk/aktualis/a-most-hidnak-ebben-a-formaban-vege-menyhart-bugar-csorte-a-nezopontban
https://felvidek.ma/2020/02/ory-peter-a-mi-programunk-specialis/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 24. 
8 

A pártok listájának 3. helyéről induló képviselőjelöltek vettek részt február 20-án este a TA3 

televízió A nap témája című, parlamenti választásokat megelőző műsorában. A program 

második körében került sor Branislav Gröhling, az SaS (Szabadság és Szolidaritás) párt 

oktatásügyért felelős vezetője és Őry Péter, az MKP Országos Tanácsa elnökének (MKÖ) 

szópárbajára. A bemutatkozás után Őry természetesen magyarul is köszöntötte a 

televíziónézőket, ám indoklás és  magyarázat nélkül szlovákul folytatta a beszélgetést. Az első 

kérdés Gröhling vállalkozásának eladási körülményeit boncolgatta,  szerinte ennek oka 

elsősorban a politikai karrierjének az építése volt. Az Őry Péterhez intézett első kérdés az 

MKP elnöki posztjának a betöltését elemezte. Válaszában kifejtette, hogy nem bánta meg, 

hogy ezt a pozíciót nem töltötte be. Ennek több oka is van, az egyik, hogy polgármesterként 

ezt tartotta a községe érdekében felelősségteljes döntésnek. A másik pedig, hogy így több 

ideje jutott más fontos dolgokkal foglalkozni. 

 

Mózes: Hatékonyabban fogjuk képviselni a magyar kisebbséget 
2020. február 21. – Ma7.sk 

A TA3 televíziós csatorna választási műsorának pénteki adásában Lucia Kurilovská (Dobrá 

voľba) és Mózes Szabolcs (MKÖ) szerepeltek. Kurilovskát, aki a Rendőrakadémia rektora, 

többek közt az egykori belügyminiszterrel, Robert Kaliňákkal való kapcsolatáról kérdezték. 

Elmondta, nincsenek kapcsolatban Kaliňákkal, évtizedekkel korábban viszont még az 

egyetemen tanította a politikust. Éppen ő kérte meg az Rendőrakadémia vezetésére, amely a 

belügyi tárca alá tartozott. Ugyanakkor kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a Dobrá voľba nem 

a SMER árnyékpártja, a párt elnöke, Tomáš Drucker biztosította róla, hogy nem működnek 

együtt Ficoékkal. A műsorvezető Mózestől arra kért választ, miben különbözik az MKÖ 

politikája a MOST-Híd-tól, s miért nem sikerült együttműködniük. Az Összefogás elnöke 

elmondta, pártjuk azért jött létre, mert a magyar választóért versenyző szlovákiai pártok nem 

tudtak megállapodni, s ezután rövid időn belül összegyűjtötték a bejegyeztetéshez szükséges 

aláírásokat. 

 

Felemelni a régiót és a felvidéki magyarságot 
2020. február 21. – Ma7.sk 

Február 20-án este sok-sok érdeklődővel telt meg a királyhelmeci városháza díszterme, ahol a 

z MKÖ tartott választási kampányt A tőketerebesi és Ung-vidéki jelöltek mellett 

bemutatkozott még az ország keleti végein Mózes Szabolcs, Asbóth Attila, Bauer Ildikó, Nagy 

József, Orosz Őrs és a lista vezetője, Bárdos Gyula is. Az érkezőket a bejáratnál egy hidas 

képviselőjelölt ,valamint egy hidas érdekeltségű polgár várta, valószínűleg azért, hogy 

feltérképezzék: egy Most-Híd vezetésű városban kik veszik maguknak a bátorságot, hogy 

megjelenjenek a konkurencia összejövetelén. 

 

Bugár a választások után kormányszinten is együttműködne az MKP-val 
2020. február 21. – Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke pénteki sajtótájékoztatóján annak fontosságát hangsúlyozta, 

hogy a magyaroknak és az egyéb kisebbségeknek legyen képviseletük az SZK Nemzeti 
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https://ma7.sk/aktualis/mozes-hatekonyabban-fogjuk-kepviselni-a-magyar-kisebbseget
https://ma7.sk/tajaink/felemelni-a-regiot-es-a-felvideki-magyarsagot
https://felvidek.ma/2020/02/bugar-a-valasztasok-utan-kormanyszinten-is-egyuttmukodne-az-mkp-val/
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Tanácsában. Ezért a választások után, amennyiben lehetősége lesz koalíciós tárgyalásokat 

folytatni, tárgyalóasztalhoz készül hívni Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét is, hogy a Most-

Híd párton keresztül részt vehessenek a kormányzásban. „Az első ember, akit a választások 

után fel fogok hívni, Menyhárt, az MKP elnöke lesz, hogy tárgyalóasztalhoz hívjam és 

megegyezzek vele, kivel alakítsunk kormányt, és kivel ne. Természetesen csak abban az 

esetben, ha a Most-Híd bejut a parlamentbe” – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján 

Bugár. Hozzátette: a választások utáni együttműködés lehetőségét fel fogja kínálni a Magyar 

Közösségi Összefogásnak is. 

 

Újra nemet mondott az MKÖ az együttműködésre 
2020. február 21. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Magyar Közösségi Összefogás reakciója Bugár Béla pénteki sajtótájékoztatójára: "Bugár 

Béla mai pánikreakciója annak a bizonyítéka, hogy a Híd elnöke érzi: esély és partnerek 

nélkül maradt. Miután a jobboldali pártok sorban utasítják el, már saját koalíciós partnere, 

Robert Fico sem kér belőle. Bugár Béla ismételten olyat ajánl, amit nem tud teljesíteni: a 

Hídnak nincsenek partnerei, így ha parlamentbe is jutna, nem lesz kormányon. Koalíciós 

potenciálja egyedül a Magyar Közösségi Összefogásnak van, minket elfogadnak jobboldali 

partnereink, és közös kormányzásra készülünk. Ezért a 22-es listára leadott szavazat nem 

vész el, kormányzást fog érni. 

 

A Magyar Közösségi Összefogás kampányzárója Kassán 
2020. február 22. – Ma7.sk 

A kassai Művészetek Házában tartotta kassai kampányzáró rendezvényét a Magyar Közösségi 

Összefogás. Az estet a Budapest Bár fellépése tette színesebbé. Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Párja elnöke úgy fogalmazott, akik vállalták, hogy összefognak, elengedték egymás 

nyakát, hogy megfoghassák egymás kezét. 

Hozzátette, a cél az erős Dél-Szlovákia, a déli régiók felzárkóztatása, hogy erős, önmagáért 

tenni akaró, nyelvéért, anyanyelvéért bátran kiálló nemzet lehessünk. A következő években 

dolgozni kell azért, hogy fogyásunk megállítható legyen, hogy visszajöjjön hitünk és 

szívünkben bátrak legyünk – mondta Menyhárt József. 

 

Párkány: Ma emlékezni, holnap tenni kell! 
2020. február 22. – Ma7.sk 

Párkányban a Barta Gyula Galériában emlékeztek a meggyilkolt szlovák újságíróra Ján 

Kuciakra és menyasszonyára Martina Kušnírovára a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, 

valamint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szervezésében. A gyilkosság második 

évfordulóján a mintegy hetven emlékező mécseseket helyezett el a meggyilkolt pár 

fényképénél a galéria tövében, majd az emlékezés a kiállítóteremben folytatódott a fiatal 

Marosz Ajna fuvolajátékával. Jozef Nosál pedagógus szlovák nyelven idézte az akkori 

eseményeket, melyek még ma is megrendítenek minden jóérzésű embert. Tokár Géza a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztal elnöke pedig magyarul emlékezett a szomorú évforduló 

kapcsán. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/02/21/ujra-nemet-mondott-az-mko-az-egyuttmukodesre
https://ma7.sk/kozelet/a-magyar-kozossegi-osszefogas-kampanyzaroja-kassan
https://ma7.sk/aktualis/parkany-ma-emlekezni-holnap-tenni-kell
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Belharc a Most-Hídban? Ravasz Ábel harmadik mondatok nélküli jövőt szeretne 
2020. február 22. – Ma7.sk 

Az utak mentén megjelentek a legújabb Most-Hidas óriásplakátok. Rajtuk Ravasz Ábel 

hirdeti magát és a vegyespárt Bugár Béla nélküli jövőképét. A vegyespárt elnökét az egész 

országban azonosítják a hírhedt harmadik mondataival, amelyekkel az előző két mondatának 

jelentését szokta az ellenkezőjére változtatni. Bugár legismertebb harmadik mondata a 

Kuciak és Kušnírová meggyilkolása után kirobbant belpolitikai válságban látott napvilágot. 

 

Rimaszombatban tartott kampányzárót a Magyar Közösségi Összefogás 
2020. február 22. – Ma7.sk 

Rimaszombatban tartotta regionális kampányzáróját szombat délután a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ). Az eseményen bemutatták a választási párt listáján induló jelölteket, 

majd Kökény Attila lépett fel. Rövid beszédében Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja 

elnöke hangsúlyozta, hogy ennek a városnak nagyon nagy ereje van, mivel a gömöri városnak 

kitartó, nagyszerű lakói vannak. Bízik benne, hogy az MKÖ minden jelöltje azért fog tenni, 

hogy bátran kiállhassunk magunkért, itt a szülőföldünkön. „Ma, éppen február 22-én 

mondom, hogy a 22-es lista az, amelyen megtalálhatjuk azokat az embereket, akik hitelesen 

képviselhetnek minket. Jövő héten ilyenkor legyünk nagyon sokan. Hajrá Gömör, hajrá 

Nógrád" - zárta az MKP elnöke. 

 

Gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tájékoztató előadásssorozat 
2020. február 23. – Ma7.sk 

Szlovákia egyre büszkébb arra, mennyire erős a gazdaságai ereje, a valóság azonban délről 

nézve teljesen más képet fest. Bár nem elhanyagolható, ha az ország egyes régiói jól 

teljesítenek, mert ez is kihat a gyengébben teljesítőrégiók lakosságának helyzetére, mégis 

leginkább azt érezzük meg a bőrünkön, ha a régió, ahol élünk fejlődik és erősödik. Sajnos már 

tényként kell elfogadnunk, hogy az egykor legerősebb gazdasági erővel rendelkező déli 

területek a rendszerváltás óta folyamatosan gyengülnek, hiszen az itt befizetett adóink az 

északi területeket erősítették. Az elmúlt hetekben több helyszínen is zajlottak 

gazdaságfejlesztési fórumok, amelyek azt vázolták fel, van-e megoldás a déli régiók 

felzárkóztatására. 

 

Csókay András idegsebész és a Gombaszögi Nyári Tábor a Highlights of Hungary 
díjazottjai között 
2020. február 23. – Ma7.sk 

Csókay András idegsebész, a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport egyik 

vezetője kapta a tegnap átadott Highlights of Hungary közösségi értékteremtő díj 

közönségdíját. A rendezvényen a Gombaszögi Nyári Tábor is elismerésben részesült. A 

szervezők közleménye szerint Magyarország leginspirálóbb történetei közé ismét változatos 

projektek kerültek be, művészeti és dizájnprojektre, sportteljesítményre, egészségügyi 
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kutatásra, mezőgazdasági, turisztikai és szociális koncepcióra egyaránt felhívta a figyelmet 

idén a kezdeményezés. Az ötvenöt jelölt közül ebben az évben is a közönség döntötte el, 

melyik legyen Magyarország leginspirálóbb története. 

 

Honnan van a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi fedezete? 
2020. február 23. – Ma7.sk 

Ha a szlovák kulturális minisztériumot valamilyen kritika éri magyar témában, akkor a 

Ľubica Laššáková (SMER) vezette intézmény mindig ugyanazt a választ adja: a szlovákiai 

magyarság helyzete kifogástalan, hiszen létrejött a pozsonyi Kisebbségi Kulturális Alap, 

amelyből évente immár nem kettő, hanem 4 millió euró került kizárólag a szlovákiai 

magyarság önazonosságának és kultúrájának a megőrzésére, fejlesztésére. Az állandóan 

emlegetett alapot a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt jóváhagyásával hozták létre, akik 2017-

ben könnyű szívvel szavazták meg ezt, hiszen a szlovákiai adófizetők közvetlen befizetéseiből 

nem kell hozzá egyetlen eurócent sem. 

 

Dunaszerdahelyen több százan voltak kíváncsiak az MKÖ jelöltjeire 
2020. február 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) jelöltjei vasárnap a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központban telt ház előtt tartották kampányzárójukat. A Csallóköz 

szívében megtelt a művelődési központ színházterme, ahol a jelöltek is bemutatkoztak, a 

zenei programot pedig a Fortissimo Music Band és Balázs Fecó biztosította. Mózes Szabolcs, 

az Összefogás elnöke rövid beszédében elmondta, 1998-ban választott először, akkor is 

gyászos négy év után büszkén állt az urnák elé, hogy változtasson a politikai helyzeten.  

Párhuzamot vont az akkori négy év és most lezáródó négy év között: “Akkor is loptak, csaltak, 

hazudtak, embereket ejtettek túszul és gyilkoltak, az elmúlt négy évben ugyanez történt. 

Ennek tehetünk pontot a végére február 29-én.” 

 

Felszikrázott a vita a magyar-szlovák kérdésben 
2020. február 23. – Ma7.sk 

Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője vasárnap este a TA3 vitaműsorában Alojz Hlinával, a 

KDH listavezetőjével vitázott. A vita nagyon langyosan, komoly ellentététek nélkül zajlott, 

egyedül a magyar-szlovák kapcsolatok tárgyalásánál vetett szikrákat. Az első kérdésben arról 

nyilatkoztak, hogy mennyire hátrány az, hogy mindkét párt jelenleg kívül van a parlamenten. 

Bárdos Gyula elmondta, az egyszerű emberek az tekintik manapság politikusnak, akit látnak 

a tévében, aki megjelenik a médiákban, és nem parlamenti pártként a MKÖ nehezen tudja 

kifejteni nézeteit, és felhívni a figyelmet közösségünk problémáira. A jelenleg folyó rendkívüli 

parlamenti ülésről is szinte azonos volt a véleményük. Bárdos Gyula emlékeztetett arra, hogy 

volt ellenzéki és kormánypárti képviselő is. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/aktualis/honnan-van-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-penzugyi-fedezete
https://ma7.sk/aktualis/dunaszerdahelyen-tobb-szazan-voltak-kivancsiak-az-mko-jeloltjeire-video-es-kepgaleria
https://ma7.sk/aktualis/felszikrazott-a-vita-a-magyar-szlovak-kerdesben


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. február 24. 
12 

Zenta: Felszentelték dr. Kiscsepcsényi Sántha György és felesége emléktábláját 
2020. február 23. – Vajdasag.ma, Magyar Szó 

Ünnepélyes keretek között szentelték fel ma délelőtt a zentai Felsővárosi köztemetőben dr. 

Kiscsepcsényi Sántha György (1863– 1948) sebész főorvos, a Magyar Párt alapító elnöke 

(1922–1929), a Magyar Országgyűlés felsőházi tagja (1942–1944) és felesége, Apatini 

Fernbach Zsuzsanna (1878–1951) kolumbáriumát és emléktábláját. A rendezvény kezdetén 

mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, akik 

között mások mellett jelen voltak a Sánta és a Fernbach család leszármazottai, Cseresnyésné 

Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, Matuska Márton 

helytörténet-kutató, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, valamint a Vajdasági 

Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács több tisztségviselője is. 

 

Muzslya: Közgyűlést tartott a VMCSSZ 
2020. február 23. – Vajdasag.ma 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tegnap tartotta meg rendes évi közgyűlését Muzslyán, 

az Emmausz Fiúkollégiumban. A közgyűlést megelőzően - mint minden évben - a cserkészek 

Králik Lászlóra, "az első cserkészre" emlékeznek, és ezúttal is megkoszorúzták a piarista 

templomban elhelyezett emléktáblát. Mintegy 35 cserkészvezető vett részt a közgyűlés 

munkájában, akik 15 településről érkeztek. Jelenleg 428 cserkész tevékenykedik a 

Vajdaságban. 

 

Szabadka: Felvételi előkészítő az MNT szervezésében, érettségizők részére 
2020. február 23. – Vajdasag.ma 

Szabadkán szombaton délelőtt megkezdődtek azok a felvételi felkészítő órák, amelyek célja, 

hogy az érettségizők minél eredményesebben szerepeljenek majd a szerbiai 

főiskolák/egyetemek felvételi vizsgáin. A foglalkozások a Magyar Nemzeti Tanács 

ösztöndíjprogramjának szerves részét képezik. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziumban megtartott órákra Vajdaság egész területéről érkeztek a végzős 

középiskolások. 

 

MNT: „A cél meghallgatni minden magyart” 
2020. február 23. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

„Kisebbségi önkormányzatunk alapvető feladata 2019-ben sem volt más, minthogy a 

vajdasági magyar nemzeti közösség minden egyes tagjának meghallgassa érdekeit, 

motivációit, kéréseit, igényeit, és hogy a lehetőségekkel összhangban a megvalósításukon 

fáradozzon” – jelentette ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az MNT pénteki 

ülésén. 

 

Csorba Béla: Fontos, hogy a magyar ügyeket magyar pártok képviseljék 
2020. február 23. – Vajdasag.ma 
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A VMSZ támogatására szólítja fel köztársasági szinten a választóit a VMDP - mondta a párt 

elnöke a Közügyek című műsorban az előttünk álló szerbiai választások kapcsán. Csorba Béla, 

a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke elmondta, a VMDP Választmányának az az 

álláspontja, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol a pártjuk működik, ott indulnak helyi 

szinten, valamint koalíciót javasolnak a VMSZ-szel és a Magyar Egység Párttal. 

 

Jogászkonferenciát tartottak Zentán 
2020. február 23. – Pannon RTV 

Mintegy 70 résztvevővel tartottak jogászkonferenciát a zentai Városházán a Vajdasági Magyar 

Jogász Egylet szervezésében. Az előadók az ingatlan-nyilvántartási eljárásokat boncolgatták. 

A tanácskozás előadói között volt Letsch Erich közjegyző, Csaba Anita budapesti ügyvéd, 

Körmöczi József okleveles földmérő mérnök, valamint Gombos Ervin zentai ügyvéd is. 

 

A példaértékű Torda 
2020. február 24. – Pannon RTV 

Ezúttal is teltházas volt a Magyar Szó péntek esti, Tordán megtartott élőújsága, ez annak 

bizonyítéka, hogy az újságírók és az olvasók közvetlen találkozásának ma is megvan a varázsa, 

de igény is van rá. Az olvasók találkozhattak a lap szerkesztőivel és újságíróival, 

megvásárolhatták a lapot és a kiadványait, valamint gazdag és színvonalas művelődési 

műsort is láthattak.  

 

Minden itt élő nemzet ünnepe 
2020. február 23. – Magyar Szó 

A hétköznapok kihívásait feledtető ünnepi hangulatban telt az idei 15. Préló is, a bajsai helyi 

közösség és a civil szervezetek közös hagyományőrző rendezvénye a Testvériség-egység 

Általános Iskola tornatermében. A délelőtti megnyitón Lackovics Károly, a falu tanácselnöke 

köszöntötte a vendégeket magyar, szerb és szlovák nyelven. Az idei Prélót Pásztor István, a 

tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg a találkozót 

szimbolizáló fáklya lángralobbantásával. 

 

Jótékonysági farsangi mulatság a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének 
szervezésében 
2020. február 23. – karpat.in.ua, karpatalja.ma,  

Finomabbnál finomabb házi pálinkával és fánkkal várták azokat a vendégeket akik részt 

vettek a 11. hagyományőrző farsangi mulatságon a KMKSZ Beregszászi Középszintű 

Szervezetének szervezésében. Az est a jótékonyság jegyében zajlott, a befolyt összeget a 

nemrég tető nélkül maradt 5 gyermekes benei család javára ajánlották fel. 

 

A Fidelitas ismét gyűjtést szervez a kárpátaljai magyar iskoláknak 
2020. február 22. – karpat.in.ua, Kárpátalja 
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A Fidelitas adománygyűjtő honlapján – a karpataljaert.hu-n – „Fogjunk össze Kárpátaljáért” 

jelmondattal ismét gyűjtést szervezett a kárpátaljai iskolák számára. 2020-ban Mezőgecse és 

Tiszasalamon magyar iskoláit szeretnénk segíteni” – jelentette be Illés Boglárka, a szervezet 

elnöke a múlt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Egy hétre rá az elnök asszony 

Kárpátaljára érkezett, ahol Beke Mihály András beregszászi konzul és Dobsa István, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) elnökének 

társaságában Mezőgecse községházában találkozott Mester András polgármesterrel, valamint 

Jakab Béla iskolaigazgatóval. 

 

Kárpátaljára utazik az ukrán oktatási miniszterhelyettes 
2020. február 23. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Munkalátogatás tesz Jehor Sztadnij oktatási miniszter-helyettes hétfőn Kárpátalján, hogy a 

középfokú szakképzés kérdéseiről tájékozódjon – adta hírül hivatalos honlapján a Kárpátalja 

megyei állami adminisztráció sajtószolgálata. Sztadnij Ungváron találkozik az Ungvári 

Nemzeti Egyetem tanáraival és diákjaival a felsőoktatási intézmény rektori hivatalában. A 

helyettes miniszter hivatalos megbeszéléseit követően ugyanitt sajtótájékoztatót tart. 

 

Kulturális kavalkád Tiszapéterfalván 
2020. február 22. – karpatalja.ma 

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat alkalmából Magyarország-szerte ismét több 

száz kulturális központban és művelődési házban, köztük már 8 határon túli településen is 

várták az érdeklődőket február 14. és 16. között. A Magyar Népművelők Egyesülete tizennégy 

évvel ezelőtt indította el az eseménysorozatot azzal a céllal, hogy minél többen legyenek 

részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Jelmondatuk: 

Mindennap értéket adunk. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Kárpát Expressz 
2020. február 23. –  M1 

 

Magyar Közösségi Összefogás 

Három párt szövetségéből tavaly novemberben jött létre Felvidéken a Magyar Közösségi 

Összefogás. Decemberben tartották az első jelölttalálkozót, januárban 16 szakterületre 

reagáló választási programjukat mutatták be, most pedig a kampányát zárja az MKÖ. A 150 

magyar jelölttel rendelkező párt legnagyobb próbatétele február 29-én lesz, a cél, hogy elérjék 

az 5%-os parlamenti küszöböt és bejussanak a pozsonyi törvényhozásba. Az MKÖ 
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legfontosabb célja, hogy részt vegyen a kormányváltásban és demokratikus jogállamot 

építsen Szlovákiában.  

 

Bácsfeketei disznóvágás 

A qun felmenőkkel büszkélkedő bácsfeketei Kórizs Józsefnél és családjánál jártunk, ahol részt 

vettünk egy igazi qun disznóvágáson. A disznóvágás hagyományosan házipálinkával, 

mangalicazsíros kenyérrel és házi lángossal indult. A Kórizs család udvara kizárólag őshonos 

magyar állatfajtákból áll, amelyek ellátásában az egész család segít. A disznóvágás részét 

képezte a kolbásztöltés, a máj feldolgozása, a nők pedig a konyhában hájas süteményt 

készítettek és természetesen pálinkát szolgáltak fel. Az esemény célja az volt, hogy bemutassa 

a balkánon élők életét, hagyományait, kultúráját és gasztronómiáját. 

 

Hóünnep Kovásznában 

Az „ezer forrás városának” is hívott Kovásznában nemrég hóünnepet rendeztek. A 

háromszéki fürdőváros vezetése arra törekszik, hogy Kovászna egyéb értékeit is vonzóvá tegye 

a turisták számára, ezért rendezték meg első alkalommal a hóünnepet az önkormányzat által 

működtetett sí- és korcsolyapályán. Kovásznában több, mint 500.000 vendégéjszakát 

töltenek, a sípálya több, mint 100 méteres. A síelésben több, mint 60 résztvevő próbálta ki 

magát, de népszerű volt a korcsolyapálya és a szánkóverseny is.  

 

A kárpátaljai málenkij robot utolsó túlélője 

1944 novembere a kárpátaljai magyarság 20. századi történelmének egyik gyászos időszaka, 

mert a bevonuló szovjetek ekkor kezdték el háromnapos munka ürügyén összegyűjteni a 

megye magyar férfijait 18-tól 50 éves korig. A „málenkij robot”, azaz „kis munka” elnevezésű 

akció sokak számára a halált, jobb esetben évekig tartó kényszermunkát jelentett. A kutatók 

két éve úgy tudták, nincs már túlélője a szörnyűségeknek. Ezt követően adott hírt magáról a 

95 éves, kisbégányi Orosz Balázs bácsi, aki a rendszerváltás után eltelt évtizedek során sem 

beszélt málenkij robotos múltjáról, mert a megtorlástól féltette családját. Nagy 

valószínűséggel ő a kárpátaljai málenkij robot utolsó túlélője. 

 

Térkép 
2020. február 23. – Duna TV 

 

Bevásárol, ebédet szállít, postára megy, kiváltja a gyógyszert, kitereget és egyfajta 

pótcsaládtag is a Gyulafehérvári Caritas minden falugondnoka, hiszen jó szót is adnak 

azoknak az idős embereknek, akiket nap mint nap meglátogatnak. Sokrétű tevékenységüket 

azokban az elzárt Hargita megyei falvakban végzik, ahova a postás is csak egyszer jár egy 

héten. 

 

Kárpátalja tájegységeinek jellegzetes jegyeit szeretnék átörökíteni a fiataloknak azon a 

népzenész, néptáncos, népi énekes mesterképzésen, amelynek ötlete Pál István Szalonna 

fejéből pattant ki még hat évvel ezelőtt. Azóta a Kárpátaljáról származó Pál család 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-02-22-i-adas/
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szervezésében és közreműködésével, valamint a Hagyományok Háza támogatásával minden 

évben megszervezik a kurzust. 

 

Jól fizető állása volt az Arab Emirátusokban, de feleségével itthon szerettek volna családot 

alapítani, így hazajöttek. Molnár László felvidéki állatorvos családjával együtt a  Kassához 

közeli Perényben él. Az Állatorvosi Egyetemen tanít, valamint főorvos az egzotikus állatfajok 

klinikáján. Emellett szülőfaluja motorja, igazi közösségi ember. 

 

Az Andrássyak életében a család mindig nagyon fontos szerepet kapott. Az egykori magyar 

nemesi családok életéről, köztük az Andrássy házaspárokról is mesélnek azon a különleges 

tárlatvezetésen, amelyet a „Házasság hete „ alkalmából minden évben megrendeznek a 

homonnai Vihorláti Múzeumban. 

 

Él Gyergyószentmiklóson egy csontfaragó, aki vasöntő létére már vagy 50 éve csontból farag 

dísztárgyakat, amelyeket egyszer még az örmény nagykövet is megcsodált - és azonnal 

meghívta a gyergyói mestert Örményországba , egy  kiállításra való remekművével együtt.  Az 

öreg székely azonban azt válaszolta, hogy inkább jöjjenek ide az örmények, mert ő bizony 

nem ül repülőre.   

 

Jótékonysági céllal  immár 7.alkalommal rendezték meg a  Budapesti Székely bált, amelynek 

bevételével négy külhoni egyházi közösséget támogatnak a szervezők. 

 

Öt kontinens 
2020. február 22. – Duna TV 

 

Hitélet, kultúra, oktatás – a Sao Paolo-i magyar közösség életének ezek a legfőbb pillérei. A 

legfontosabb találkozási pont a magyar ház.  Itt próbálnak a magyar együttesek, itt van a 

magyar étterem és itt működik a bibliakör is.  

 

A Cseh-, és Morvaország Magyarok Szövetsége prágai alapszervezete 29. alkalommal 

rendezte meg a Prágai Magyar Bált. Az érdeklődés az előző évekhez hasonlóan óriási volt, így 

az impozáns helyszín báltermeit mintegy 300 vendég vette birtokba. A bálon elsősorban 

olyanok vettek részt, akik a szórványban élve is ragaszkodnak magyarságukhoz, anyanyelvük 

és kultúrájuk megtartásához. 

 

Idén ötödik alkalommal rendeztek Nyílt napot a Torontói Magyar Házban. Az eseményt az 

Arany János Iskola farsangi ünnepsége nyitotta meg. Idén az eddigieknél is magyar több 

szervezet mutatkozott be, a színpadon pedig egyik színes program követte a másikat. 

 

Magyaros dallamokra, széki, mezőségi és szilágysági ritmusokra dobogott a színpad a 

debreceni Hajdan-Hajdú Senior Néptáncegyüttes göteborgi fellépésén. A társulat tagjai 

lendületes előadásukkal színvonalas ízelítőt adtak magyar népi hagyományainkból, gazdag 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-02-22-i-adas/
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szellemi örökségünkből. A bemutatót vidám hangulatú táncház követte, egy kis hamisítatlan 

magyaros életérzést csempészve a sötét svédországi estékbe. 

 

Nemrégiben rendezték meg Argentínában a 2. Dél-amerikai Diaszpóra iskolatábort. A 

fiatalok nagy része olyan településről érkezett, ahol nincs hétvégi magyar iskola, így 

anyanyelvünk és kultúránk elsajátítása egyben érték- és nemzetmentésnek is mondható. 

 

Kanadában született magyarnak – Latkóczy László a hollywood-i 17-es számú Könyves 

Kálmán Cserkészcsapat csapatparancsnoka. Szülei a forradalom után menekültek a 

tengerentúlra. Bár Kanadában született, magyarnak nevelték. Ő pedig ezt próbálja tovább 

örökíteni. A cserkészeten kívül a Szent István Egyesület elnökeként is azon dolgozik, hogy a 

kint élő magyarok, magyarok tudjanak maradni. 

 

Negyvenhárom éves a Kék Duna futballcsapat az ausztráliai Melbourne-ben. A magyar 

gyökerekkel induló sportklub sikereken és kudarcokon egyaránt túl van már, a foci iránti 

rajongásuk azonban semmit nem kopott az eltelt évtizedek alatt. S hogy a sikertörténet teljes 

legyen, több játékost is adtak az ausztrál válogatottnak. 

 

Határok nélkül 
2020. február 21. – Kossuth Ráddió 

 

A román kormányválság, az előrehozott választások kierőszakolása sok magyarellenes 

intézkedést és megnyilvánulást vált ki. A romániai politikai abszurdumról Kelemen Hunor 

RMDSZ szövetségi elnök beszélt. A Székely Figyelő Alapítvány figyelmeztette és kérte a 

bukaresti főpolgármesteri hivatalt, hogy tiltsa be a tervezett magyarellenes tüntetést, és 

gondoskodjon arról, hogy a tiltás ellenére ne tartsák meg. Úgy tudni, ezt meg is tették, bár 

nem a magyarellenesség miatt, hanem azért, hogy ne zavarják az elnöki palota munkáját.  

 

Magyarország és Szlovákia között soha ennyi közös építkezés nem zajlott egy időben, mint 

most, az energetikai összeköttetések pedig Közép-Európa energiabiztonságához járulnak 

hozzá, jelentette ki ma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Peter Žiga szlovák 

gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalása után a Kassához közeli Kenyhecen.  

 

27 országból 111 iskolavezető érkezett a 3. Hétvégi Magyar Iskolák Találkozójára,  a 

diaszpórában működő magyar nyelvű oktatási intézmények vezetőinek fórumára. A 

nemzetpolitikai államtitkárság kiemelt figyelmet fordít a vasárnapi iskolákra, különböző 

pályázati lehetőségek és programok mellett szakmai fórummal is segíti a diaszpórában élő 

magyarságot, lehetőséget biztosítva a találkozásra, tapasztalatcserére és szakmai fejlődésre, 

tovább erősítve a magyar nyelvű oktatást szerte a világon.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-21_18-02-00&enddate=2020-02-21_18-40-00&ch=mr1
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Hargita és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye testvérmegyei tematikus együttműködéséről, 

közös pályázatáról tartottak konferenciát csütörtökön, a Székelyföldön, Szépvízen. A téma: 

Szent László öröksége.  

 

A marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudományegyetem újonnan alakult – 

81 tagú – szenátusában 19 tagú a magyar tagozat frakciója. A szenátus egyik alelnöki 

funkcióját – a következő négy évben – Szilágyi Tibor professzor tölti be. A magyar tagozat 

képviselői - első ülésükön - Szabó Béla professzort választották tagozatvezetőnek, újabb 4 

évre.  

 

Rengeteg vendégre számítanak a szombati gyulafehérvári püspökszentelésen és érseki 

beiktatáson. A szervezőknek a zarándokokról, a kivetítők felszereléséről vagy akár a papság 

elhelyezéséről is gondoskodniuk kell. Az előkészületekről Oláh Zoltánt, az Gyulafehérvári 

Főegyházmegye médiafelelősét kérdeztük. 

 

Határok nélkül 
2020. február 22. – Kossuth Rádió 

 

Február 10-én volt éppen száz éve, hogy a Nagyháborút és Trianont követően az első 

gyerekvonatok elindultak Hollandiába, hogy néhány hónapos pihenést, erősödést, szebb 

életet biztosítsanak nehéz sorsú gyermekeknek. Sokan közülük visszatértek, sőt, le is 

telepedtek új hazájukban, és bár fontosnak tartották a gyermekek magyar nyelvű oktatását, 

idővel holland iskolába kerültek és sokan közülük elfeledték anyanyelvüket, de őrizték 

magyarság tudatukat. Felnőve sokat tettek a két ország közötti jó kapcsolatokért. A kerek 

évforduló emlékére konferenciát szerveztek a hollandiai Kampenben, hogy a néderlandisztika 

és a történelem szakérői összevessék kutatásaik eredményét – amint arról 10-i műsorunkban 

hírt adtunk azzal az ígérettel, hogy mai adásunkban bővebben hallhatnak a száz évvel ezelőtti 

gyerekvonatokról.  Beszélgetéseim Kampenben a konferencián és Amszterdamban, a 

Hungária Klubban készültek. Hollandból Németh Piroska, a Kőrösi Csoma program 

ösztöndíjasa fordított. 

 

Beszélgetés Réthelyi Orsolyával, az ELTE Néderlandisztikai tanszékének vezetőjével, a másik 

főszervezővel. 

 

Hermán János, a Partiumi Keresztyén Egyetem nyugalmazott tanára református teológus 

létére a mozgalom katolikus nagyságáról, Knébel Miklósról tartott előadást. De hogyan került 

a gyerekvonatok témájának vonzásába? 

 

Felbecsülhetetlen értékű dokumentumok semmisültek meg, de elő-előbukkannak újak is, 

ahogyan történt a konferencia idején is. Egy magyarul semmit nem tudó hölgy hozta el 

édesanyja, Papp Juliska fényképeit, dokumentumait, amit együtt nézegettünk Urbán Ákossal, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-02-22_19-04-00&enddate=2020-02-22_19-42-00&ch=mr1
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a Hollandiai Magyar Szövetség elnökével, párjával, Emőkével és Hermán Jánossal, aki a 

tolmácsolásban is segített. 

 

2020-ban, a jubileum évében tehát több rendezvény, kiadvány is fog emlékezni és 

emlékeztetni a gyerekvonatok száz évvel ezelőtti indulására. A konferencia idején is látható 

volt egy a kampeni Teológia épületében.  

 

Műsorunk végén Kampenből Amszterdamba, a Hungária klubba látogatunk, amelyet olyan 

magyar gyermekek, illetve 1929-ben már fiatalok vagy fiatal felnőttek alapítottak, akik a 

gyerekvonattal érkeztek Hollandiába, majd visszatértek és ott telepedtek le, de magyarságuk 

őrzését szívügyüknek tartották és továbbadták a következő generációknak is.    

 

Határok nélkül 
2020. február 23. – Kossuth Rádió 

 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen 

társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét – immár 24 

éve, - és igyekeznek támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve 

felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. De nemcsak a bál szervezői, több szervezet is ilyen 

céllal alakult, és végzi évtizedek óta munkáját, napjainkban talán már egy kicsit 

összehangoltabban. A magyar kormány ez utóbbiban segít csángók kulturális és anyanyelvi 

identitását erősítő és fejlesztő programok megszervezésében, a csángó kulturális örökség 

emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében. Ezekről is beszél Ternovácz Fanninak 

a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

Németh Zsolt. 

 

Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije  hamar felismerte az iskola alapításának szükségességét 

Székleyföldön  és  jelentős pénzadományokkal támogatta az ügyet már kezdetektől fogva. A 

történelem bebizonyította, jól döntöttek elődeink, mert  a sepsiszentgyörgyi intézmény nemes 

versenytára lett a nagyenyedi nagyhanyományú kollégiumnak, és 160 év után is a legjobb 

erdélyi iskolák egyike. Az évfordulós ünnepségen készült Oláh-Gál Elvira összeállítása.  

 

Tovább révedünk Erdély dicső múltjában, egy várostörténeti monorgáfia újabb kötetének 

apropóján. A Marosvásárhely történetét, a város mindennapjait, közéleti, kulturális 

eseményeit időrendben bemutató kiadvány-sorozat: az Időtár. Legújabb , 7. kötetét mutatták 

be a napokban a marosvásárhelyi Bernády Házban.  A Mentor Kiadó gondozásában megjelent 

könyv tulajdonképpen kiegészítése, adatpótlása annak az előző kötetnek, amely a város 

történetének, közösségi életének fontos és különleges eseményeit mutatja be, a kezdetektől: a 

14. századtól egészen 1918- ig.  Erdei Edit-Zsuzsánna összeállításában elsőként Spielmann 

Mihályt, a kötet szerzőjét- szerkesztőjét kérdezte. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-23_18-02-00&enddate=2020-02-23_18-40-00&ch=mr1
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Kovács Zsombor evangélikus lelkész 25 éve áll Isten szolgálatában a temesvári gyülekezet 

élén: evangélikus lelkész feleségével együtt 1994 novemberében, közvetlenül a teológia 

elvégzése után kerültek a városba. A temesvári a két világháború között Románia legnagyobb 

gyülekezete volt, ma – főleg a németek tömeges kivándorlása következtében – alig valamivel 

több, mint száz tagot számlál, de a lelkész szerint a létezése is minden matematikai számítást 

megcáfol. A többnyelvű gyülekezet szolgálata jelentette Kovács Zsombor számára a 

legnagyobb kihívást Temesváron – mondta el Lehőcz Lászlónak. 

 


