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Nyomtatott és online sajtó 
 

Fidesz: az SZNT elnöke volt a Fidesz és a KDNP frakcióülésének vendége 
2020. február 24. – MTI, hirado.hu   

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke és Dabis Attila külügyi megbízott volt 

a Fidesz és a KDNP hétfői frakcióülésének vendége - közölte a Fidesz-frakció az MTI-vel. 

Kifejtették: a meghívottak beszámoltak az általuk indított, a nemzeti régiókról szóló európai 

polgári kezdeményezésről, amelynek lényege, hogy az EU kohéziós politikája kezelje kiemelt 

figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 

sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezést a 

kormánypárti politikusok is aláírták, fontosnak tartva, hogy minél több emberhez jusson el az 

üzenet, mert lassan gyűlnek az aláírások. A parlament hétfőn tárgyalja azt az ötpárti 

határozati javaslatot, amely az Országgyűlés támogatásáról biztosítja az európai polgári 

kezdeményezést - olvasható a frakció közleményében. 

 

Az RMDSZ az előre hozott választásokról szóló kormányrendelet 
alkotmányossági normakontrolljára vár 
2020. február 24. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem vesz részt egy új kormány 

beiktatásáról szóló bizalmi szavazáson a bukaresti parlamentben, mert azt várja, hogy az 

alkotmánybíróság elbírálja az előre hozott választásokról szóló sürgősségi kormányrendelet 

ellen beterjesztett óvást is – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke azt 

követően jelentette ezt be, hogy az alkotmánybíróság megállapította: Klaus Johannis államfő 

konfliktusba került a parlamenttel, amikor a leváltott Ludovic Orban ügyvivő 

miniszterelnöknek adott kormányalakítási megbízást, és mást kell jelölnie a kormányfői 

posztra. Kelemen Hunor szerint a magyar szövetség továbbra is támogatja az előre hozott a 

parlamenti választásokat, de ehhez az alkotmányosság és törvényesség tiszteletben tartásával 

kell eljutni. Ezért az RMDSZ szerint fontos megvárni az alkotmánybíróság döntését a témával 

kapcsolatos másik óvás ügyében. 

 

Elkezdődtek a negyedszázados Komáromi Pedagógiai Napok 
2020. február 24. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, az SZMPSZ 

Komáromi Regionális Pedagógiai Központja és további társszervezők részvételével rendezik 

meg február 24-e és február 28-a között a XXV. Komáromi Pedagógiai Napokat. A 

rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára Komáromban a Tiszti pavilon dísztermében 

óriási érdeklődés mellett került sor ma délután. Az SZMPSZ „A pedagógus mentálhigiénéje” 

címmel rendezi meg a felvidéki pedagógusok idei szakmai találkozóját Komáromban. Mint 

Cséplő Viktória, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke elmondta, a 

pedagógus akkor tudja sikeresen és hosszú távon elvégezni a munkáját, ha saját és környezete 
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lelki egészségére is odafigyel. Ezért tartották fontosnak, hogy a 2020-as pedagógiai napok 

gyakorlati és elméleti képzései e téma körül csoportosuljanak. 

 

Problémás az alkotmánybíróság szerint, hogy Johannis ismét Orbanra bízta a 
kormányalakítást – Nem volt bizalmi szavazás 
2020. február 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Alkotmányos természetű jogi konfliktus alakult ki az államelnöki hivatal és a parlament 

között azáltal, hogy Klaus Johannis államfő ismét a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét, a 

bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott Ludovic Orbant bízta meg kormányalakítással – 

döntött hétfőn a bukaresti alkotmánybíróság. A bizalmi szavazásra kvórumhiány miatt nem 

került sor. 

 

A román nyelv egységes voltáról „világosította fel” szerb kollégáját a Román 
Akadémia elnöke 
2020. február 24. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Ioan Aurel Pop a román nyelv egységessége mellett érvelt abban a levélben, amelyet a Szerb 

Akadémia elnökének címzett, és amely hétfőn jelent meg a bukaresti intézmény honlapján. A 

február 18-i keltezésű levélben az akadémia elnöke kifejtette: azért fordult a szerb 

társintézményhez, mert a szerbiai román kisebbség érdekeit képviselő szervezetektől olyan 

megkeresést kaptak, miszerint a szerb hatóságok megnehezítik a szerbiai románok számára 

az anyanyelv használatát a mindennapokban. A levél nem tartalmaz további részletet, hogy 

pontosan mit kifogásolnak a román nemzetiségi érdekvédelmi szervezetek. 

 

Tízezreket érint csak Székelyföldön, hogy nincs elég háziorvos 
2020. február 24. – szekelyhon.ro 

Nagyobb a háziorvoshiány Romániában, mint amit a korábbi adatok mutattak – derül ki a 

Háziorvosok Munkáltatói Szövetsége (FNPMF) által elvégzett felmérésből. Eszerint 

országszerte több mint 300 községben nincs egyetlen háziorvos sem, és országszerte 2200 

háziorvossal van kevesebb a szükségesnél. A három székelyföldi megyében összesen 30 

községben nincs egyetlen orvos sem, és ez mintegy 43 ezer embert érint. 

 

Székelyföld ismét bemutatkozott a bukaresti turisztikai vásáron 
2020. február 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kovászna, Hargita és Maros megyék közös Székelyföld standon mutatkoztak be a hétvégén 

Bukarestben a 43. alkalommal megszervezett Romániai Turisztikai Vásáron (TTR). A három 

székely megye a térség sokszínűségére hívta fel a vásárra látogatók figyelmét. 
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Kelemen Hunor: az előre hozott választások helyett a koronavírusra kellene 
összpontosítani  
2020. február 24. – maszol.ro 

Váratlannak nevezte hétfőn az RMDSZ elnöke a Ludovic Orban miniszterelnöki jelölését 

alkotmányellenesnek nyilvánító alkotmánybírósági döntést. Kelemen Hunor szerint ez után a 

politikusoknak a koronavírus okozta problémákra kellene inkább összpontosítaniuk az előre 

hozott választások helyett. A szövetségi elnök a Mediafaxnak reagált az alkotmánybíróságnak 

arra a határozatára, amellyel az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánította az államfőnek azt a 

döntését, hogy ismét azt a Ludovic Orbant kérte fel kormányalakításra. Kelemen Hunor 

elmondta, váratlanul érte a taláros testület álláspontja.  

 

Gyergyószentmiklós jelenlegi alpolgármestere is indulna a polgármesteri 
székért az RMDSZ színeiben 
2020. február 24. – szekelyhon.ro 

Len Emil-Balázs jelenlegi alpolgármester is elindul az RMDSZ gyergyószentmiklósi 

előválasztásán, hogy majd ő lehessen a polgármesterjelölt a nyáron esedékes helyhatósági 

választásokon. Ellenfele kiléte már ismert, Csergő Tibor-András múzeumigazgató már 

csütörtökön nyilvánosságra hozta indulási szándékát. 

 

Az állami szervek szabotálják a földtörvény alkalmazását 
2020. február 25. – Krónika 

A prefektúráknak alárendelt földosztó bizottságok, illetve a kataszteri hivatalok azok, amelyek 

a leginkább akadályozzák a másfél évvel ezelőtt hatályba lépett földtörvényt módosító 

jogszabály cikkelyeinek alkalmazását. A hatóságok időhúzásra játszanak: ugyan nem utasítják 

el a jogos igénylőket, de nem is hagyják jóvá kérésüket. Az erdélyi és különösképpen 

székelyföldi megyékben uralkodó állapotokat a legjobban talán a Maros megyei helyzet 

tükrözi. Itt (is) teljesen eredeti módon viszonyulnak a hatóságok a parlament által 

megalkotott jogrendhez: a prefektúra földosztó bizottsága egyetlen igényt sem utasított 

vissza, de a kérések csaknem 90 százalékát visszautalta a helyi önkormányzatok földosztó 

testületeihez. 

 

Átadták Fülek másik felújított óvodáját is 
2020. február 24. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A füleki Daxner utcai óvodát látogató gyerekeknek van okok az örömre. Február 20-án 

átadták ugyanis az óvoda felújított épületét. Az óvoda 1990-ben épült, és azóta nem esett át 

komolyabb felújításon. Az elmúlt választási időszakban azonban az önkormányzat döntést 

hozott az óvodaépület fokozatos felújításáról. „Az első szakasz 2016-ban zajlott, amikor 58 

ezer euró értékben végeztünk felújítási munkálatokat. Sikerült létrehoznunk egy új osztályt, a 

szükséges szociális háttérrel és berendezéssel együtt, minek köszönhetően az óvoda 

kapacitása 20 gyermekkel növekedett“ ‒ árulta el Agócs Attila polgármester. 
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A 100 éve történt trianoni feldaraboltságunkra szombaton adhatjuk meg a 
legjobb választ 
2020. február 24. – Felvidék Ma 

Teltházas családi délután részesei voltak mindazok, akik vasárnap délután ellátogattak a 

Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) szenci kampányrendezvényére, amelyen Bárdos Gyula, 

Csáky Pál, Nagy József, Németh Gabriella és Pomichal István képviselőjelöltek találkoztak az 

érdeklődőkkel. A családi hangulathoz akár hozzájárulhatott az is, hogy a mátyusföldi járási 

székhelyen olyan jelöltek tartottak lakossági fórumot, akik sokszoros szülők – az öt jelöltnek 

összesen 18 gyermeke van, és már hat unokának is örülhetnek. A szenci közönséget Duray 

Rezső, a Magyar Közösség Pártja (MKP) járási elnöke üdvözölte, aki megköszönte a 

szervezésben nyújtott együttműködést a rétei Csemadok-alapszervezetnek, illetve elnökének, 

Pomichal Máriának. A szenci fórum rövid, színvonalas kultúrműsorral vette kezdetét, majd a 

jelenlévő képviselőjelöltek szóltak a rendezvény résztvevőihez. 

 

Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a MEP között 
2020. február 24. – Pannon RTV 

Megállapodott a választáson való együttműködésről a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt. 

Pásztor István a Facebook oldalán adott erről hírt. A VMSZ elnöke a Pannon RTV 

megkeresésére elmondta a három párt együttműködése főként az önkormányzati választásra 

terjed ki. Mint ismeretes Szerbiában április 26-án tartanak háromszintű voksolást. Csorba 

Béla, a VMDP elnöke korábban a Közügyekben jelentette be, hogy koalícióban indulnának 

helyi szinten, míg a köztársasági szinten a VMSZ támogatására szólítanak fel 

 

Nagybecskerek: Emléket állítanak a holokauszt áldozatainak 
2020. február 24. – Vajdasag.ma 

Nagybecskerek lesz az első város Szerbiában, ahol botlatóköveket (Stolperstein) helyeznek el 

a holokauszt áldozatainak emlékére. A város honlapján azt írják, több európai ország 

mintájára, amelyek ilyen módon állítottak emléket az áldozatoknak, Nagybecskereken az 

Elek, az Eckstein, a Kunstler, a Gyárfás és az Iványi zsidó családok kapnak botlatókövet. A 

város öt pontják helyezik el a köveket, ahol ezek a családok éltek. 

 

Magyarországi képzőművészek alkotóműhelye a Kárpátaljai Megyei 
Könyvtárban 
2020. február 24. – karpat.in.ua 

A könyvtár olyan hely, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz és olyan modern 

szervezet, amely befolyásolja a város közéletét. Ezt bizonyítja a Könyvtár egyesíti az 

embereket című program, amelynek keretében magyarországi festőművészek tartanak 
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műhelymunkát a Fegyir Potusnyák Kárpátaljai Megyei Tudományos Univerzális 

Könyvtárban. A magyarországi képzőművészek remélik, hogy a későbbiek folyamán Ukrajna 

más könyvtáraival is megoszthatják tapasztalataikat. 

 

Kopriva-kiállítás a beregszászi konzulátuson 
2020. február 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Kopriva Attila munkácsi születésű festőművész alkotásaiból nyílt tárlat Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának új, Munkácsy kiállítótermében február 20-án. kiállítás hivatalos 

megnyitóján elsőként Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a megjelenteket. 

Szilágyi Mátyás főkonzul beszédében a festőművész munkásságát méltatva kiemelte: „Mindig 

nagy öröm, amikor egy újabb művészt üdvözölhetünk, számomra ez egy különösen jelentős 

alkalom, ugyanis azt lehet mondani, hogy a hagyományos kárpátaljai festészet értékeit 

megőrizve és továbbörökítve, s azokat felhasználva Kopriva Attila egy új művészi 

megfogalmazás irányába nyit.” 

 

Farsangoltak a beregszászi cserkészek 
2020. február 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Február 22-én a Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat idén huszonharmadik 

alkalommal rendezte meg a már hagyományos farsangi cserkészbálját. A mulatságnak 

otthont adó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a cirkusz csodálatos világával 

kápráztattak el minden érdeklődőt a farsangolók. A megnyitón az est két porondmestere, 

Bárdos Tamás és Taracközi Mirjám köszöntött minden kedves varázslatra és ámulatra vágyó 

bámészkodót és kíváncsiskodót, ezután bemutatták a Bendász Társulat csillagait, a cirkusz 

koronázatlan királyait és királynőit: a könnyed légi akrobatát, a labdák szelídítőjét, a karikák 

királynőjét, a gördülékenyen suhanó nyolc keréken száguldót, a pálcák művészét, a mágikus 

Barca-drukkert és társaikat. 

 

Így tedd rá! – Kárpátaljai elfelejtett gyermekekért játszottak, táncoltak 
2020. február 24. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Így tedd rá program Magyarország-szerte jótékonysági foglalkozásokat hirdetett a 

kárpátaljai elfelejtett gyerekek javára. A részvétel ingyenes volt, de az eseményen kihelyezett 

gyűjtőbe mindenki lehetősége szerint adakozhatott. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a 

vidékünkön közel három éve működő Így tedd rá!, melynek foglalkozásvezetője Jaró Klaudia. 

A kárpátaljai elfelejtett gyermekekért a minap Beregszászban 3-6 éves apróságok játszottak és 

táncoltak Klaudia vezetésével. 
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Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2020. február 24. – Kossuth Ráddió 

 

Több ezer zarándok, mintegy félszáz püspök, több érsek, valamint a román és a magyar 

kormány képviselőinek jelenlétében szentelték püspökké szombaton a gyulafehérvári  Szent 

Mihály székesegyházban Kovács Gergelyt.  

 

A Magyar Közösségi Összefogás minden nagyobb városban tart kampányzáró rendezvényt, 

amelyen a régió jelöltjei ismertetik programjukat. Az elmúlt napokban Kassán, 

Rimaszombatban, vasárnap este pedig Dunaszerdahelyen találkoztak a régió képviselő-

jelöltjei a választókkal.  Megtelt a művelődési ház színházterme, ahol a jelöltek nemcsak a 

politikai programjukat, hanem színes kulturális programot is kínáltak az érdeklődőknek.  

 

Szerbiában második nekifutásra megszületett a kormány új médiastratégiája. Ennek a 

kidolgozásában nem vehettek részt a kisebbségi nemzeti tanácsok, mégis sikerült 

megakadályozni annak a külföldről sugalmazott elvárásnak a beemelését a dokumentumba, 

hogy a nemzeti tanácsok ne lehessenek a kisebbségi tájékoztatási eszközök alapítói. Az 

országos stratégia után a Magyar Nemzeti Tanács is kidolgozza saját fejlesztési koncepcióit, 

hangzott el az MNT pénteki ülésén.  

 

A Háló közösségek kapcsolata. Minden határon túli régióban  - Erdélyben, Partiumban, 

Délvidéken, Kárpátalján és a Felvidéken – is vannak Háló egyesületek, amelyek hálózatot 

alkotnak. Irodáikban önkéntesek dolgoznak, munkájukat egy-egy fizetett alkalmazott is 

segíti. A szervezeti hálónál azonban sokkal fontosabb a lelki háló, amelynek révén a 

találkozásokkal   a Kárpát-medence egészét szeretnék „személyes ismerőssé” tenni. 

 

Nagykikindán tartották  a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok I. magyar nyelvű szakmai 

tanácskozását. Az összejövetel egyik fontos eleme, hogy az óvónők megismerjék egymás 

munkáját, tapasztalatokat cseréljenek, illetve segítsék egymást a hagyományok, a népi 

kultúra, a népi értékek átadásában az óvodai foglalkozásokon.  

 

Farsangfarkán, „húshagyat” idején Székelyföld településein sok helyen eltemetik a vígságot, a 

hangos mulatozást. A Csíkszeredához tartozó Csobotfalván  a helyiekhez a magyarországi  

mesekalákások is csatlakoztak. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-24_18-02-00&enddate=2020-02-24_18-40-00&ch=mr1

