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A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatását kéri Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott 
2020. február 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, kormany.hu, Pannon RTV, Hír Tv, 

Erdély Ma, Felvidék Ma, Ma7.sk 

A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári 

kezdeményezés támogatását kérte Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések 

egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott kedden Budapesten. Szili Katalin 

újságíróknak elmondta: a kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió a kohéziós alapokra 

vonatkozó döntéseinél és a saját intézkedései során elősegítse az őshonos nemzeti 

kisebbségek szülőföldön való boldogulását és gyarapodását. A miniszterelnöki megbízott 

rámutatott: hét országból egymillió támogató aláírásnak kell összegyűlnie május 7-ig. Úgy 

fogalmazott: nem kizárólag magyar ügyről van szó, Európában négyszáz kisebbség él, hét 

lakos közül egy az őshonos vagy regionális kisebbségekhez tartozik. Kitért arra is, hogy az 

Európai Unió előszeretettel foglalkozik azokkal, akik új hazát keresnek akár gazdasági, akár 

más okokból a területén, de az őshonos európai kisebbségekkel összefüggő kérdéseket az 

Európa Tanácsra hagyja, lényegében teljesen eltolja magától. 

 

Parlamenti támogatás a Székely Nemzeti Tanács európai polgári 
kezdeményezéséhez 
2020. február 25. – MTI, Hír TV, Magyar Nemzet, Mandiner   

Határozatban biztosította támogatásáról a magyar Országgyűlés a Székely Nemzeti Tanács 

európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről. Az LMP által kezdeményezett, 

de a kormánypártok, a Jobbik és az MSZP által is támogatott országgyűlési határozatot 158 

igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el kedden a parlament.  Az indoklás szerint száz évvel a 

trianoni békeszerződés után, a nemzeti összetartozás évében szimbolikus jelentősége van a 

határozatnak. A kezdeményezés elindításáért a Székely Nemzeti Tanács hat évig pereskedett 

az Európai Bíróságon, annak sikere mindenki érdeke, ezért a beterjesztők aláírásra 

buzdítanak mindenkit a nemzetiregiok.eu oldalon. A keddi döntés értelmében a parlament 

üdvözli a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért nevű európai polgári kezdeményezést, amelynek lényege: az Európai 

Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, 

etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő 

régióktól. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/02/25/a-sznt-kezdemenyezesenek-tamogatasat-keri-szili-katalin-miniszterelnoki-megbizott
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/02/25/a-sznt-kezdemenyezesenek-tamogatasat-keri-szili-katalin-miniszterelnoki-megbizott
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/parlamenti-tamogatas-a-szekely-nemzeti-tanacs-europai-polgari-kezdemenyezesehez-2495850
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/parlamenti-tamogatas-a-szekely-nemzeti-tanacs-europai-polgari-kezdemenyezesehez-2495850
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Tapasztalatcsere az óvodaprogramról 
2020. február 25. – Ma7.sk 

Február 25-én az Ung-vidékről, Bodrogközből és a Kassa-vidéki járásból érkeztek Kisgéresbe 

azok a polgármesterek és óvodavezetők, akik az óvodaprogramnak köszönhetően 

megújíthatták intézményeik épületét, berendezését. A kultúrházban Grezsa István miniszteri 

biztossal, Menyhárt József pártelnökkel és Furik Csaba házigazdával találkozhattak, hogy 

elmondják észrevételeiket, tapasztalataikat a programmal kapcsolatban. Elsőként Grezsa 

István számolt be arról, hogy az óvodaprogram keretén belül a Felvidékre összesen 12,5 

milliárd forint érkezett, ebből összesen 27 új óvoda épült, illetve 168 fejlesztés történt meg. Ez 

rendszerszintű beavatkozásnak tekinthető. A  nyugati régiókban és a keleti végeken egyaránt 

szükség volt a fejlesztésre, hiszen országon belül is nagy a különbség a régiók adottságai és 

fejlettsége között. De az legalább annyira fontos, hogy ne csak épületek újuljanak meg, hanem 

a nevelői munka tartalma is. Itt tért ki arra, hogy Budapesten a Hagyományok Házában, 

illetve a Csoóri Sándor Alapnál bárki segítséget kérhet ez ügyben. 

 

Dorin Floreát jobban érdekli a megye, mint Marosvásárhely 
2020. február 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dorin Florea határozott igennel válaszolt, amikor a Krónika arról kérdezte, hogy érdekli-e a 

Maros megyei önkormányzat elnöki széke. Engem mindig is érdekelt a megye. Ha indulok, 

csak azért is indulnék, hogy megmutassam, az eddigi elnökök mennyi hibát követtek el” – 

indokolta álláspontját Marosvásárhely polgármestere. A marosszéki nagyváros elöljárója még 

nem döntötte el, hogy vállalna-e egy újabb, hatodik polgármesteri mandátumot, de szavaiból 

könnyen kivehető volt, hogy vonzóbbnak találná a megyét irányítani. 

 

Változtassunk, de jó irányba – Molnár Melinda az aradi magyar fiatalok 
képviseletéről, terveiről  
2020. február 25. – Krónika 

Számos rendezvény szervezését, különböző korosztályok megszólítását tervezi Molnár 

Melinda, az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet (AMISZ) új elnöke. A kommunikációs szakember 

az idei évre vonatkozó elképzeléseiről, a fiatalok különböző tevékenységekbe való bevonásáról 

beszélt a Krónikának. 

 

Előválasztásokat tart a helyi RMDSZ több csíki településen  
2020. február 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Összesen kilenc csíkszéki településen rendeznek előválasztást, amelyen a szavazópolgárok 

dönthetik el, ki legyen az RMDSZ polgármester- vagy tanácsosjelöltje az idei helyhatósági 

választáson. Legközelebb március elsején, vasárnap Csíkszentimrén szervezik meg a 

voksolást, mozgóurnával, amelyen a jelenlegi polgármester jelöltségét erősíthetik meg 

szavazataikkal az emberek, valamint rangsorolhatják a helyitanácsos-jelölteket. Reggel 9-kor 
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https://ma7.sk/tajaink/tapasztalatcsere-az-ovodaprogramrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dorin-floreat-jobban-erdekli-a-megye-mint-marosvasarhely
https://kronikaonline.ro/szines/valtoztassunk-de-jo-iranyba-n-molnar-melinda-az-aradi-magyar-fiatalok-kepviseleterol-terveirol
https://kronikaonline.ro/szines/valtoztassunk-de-jo-iranyba-n-molnar-melinda-az-aradi-magyar-fiatalok-kepviseleterol-terveirol
http://itthon.transindex.ro/?hir=58618
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indulnak az urnával, a községet hat körzetre osztották, két szavazólap lesz, az egyik a 

polgármesterjelölti, a másik a tanácsosjelölti, utóbbin maximum kilenc személyt lehet 

bejelölni. A többi településen a következő hétvégén rendezik meg az előválasztást. 

Csíkszeredában március 7-én, szombaton 9–19 óra között állóurnás voksolás lesz, tíz 

körzetben, és a szavazók két polgármesterjelölt közül választhatnak, valamint rangsorolhatják 

a városi tanácsosi tisztségre pályázó személyeket, tehát összesen két szavazólapot kapnak a 

kezükbe a választók. 

  

Háromszéken Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus  
2020. február 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A háromszéki magyarok nagyon nagy többsége Orbán Viktorban és a magyar kormányban 

bízik leginkább. Orbán Viktor bizalmi indexe a háromszéki magyarok körében 92 százalékos, 

ez gyakorlatilag konszenzuális, derült ki a háromszéki RMDSZ által rendelt felmérésből, 

amely szerint a magyar kormányban a háromszéki magyarok 82 százalék bízik meg. Ezzel 

szemben a román politikusokba, illetve román pártokba vetett bizalom Kovászna megyében 

nagyon alacsony, mindegyik 5 százalék körüli, ebből mindössze Klaus Johannis államfő 

emelkedik ki 24,6 százalékos bizalmi index-el a háromszéki magyarok körében. A háromszéki 

RMDSZ által rendelt és a Transylvania Inquiry cég által végzett kutatás eredményeit kedden 

Sepsiszentgyörgyön mutatta be Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

kutatója és Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke.  

 

Kereskényi: kétfordulós rendszerben is jó esély van „újranyerni a várost” 
2020. február 25. – maszol.ro 

Újrázásra készül Kereskényi Gábor, aki 15 városi tanácsosjelölt kollégával együtt iktatta 

jelentkezését a polgármesteri tisztségre az RMDSZ szatmárnémeti szervezeténél. „Köszönöm 

a közel 9000 aláírást, amellyel a szatmáriak támogatásukról biztosítottak. Csak így tovább, 

Szatmárnémeti!” – írta Facebook-oldalán a megyeszékhely jelenlegi elöljárója.  

 

Több udvarhelyszéki településen zajlanak még a tárgyalások az RMDSZ-es 
polgármesterjelölt-állítások ügyében 
2020. február 25. – szekelyhon.ro 

Több udvarhelyszéki községben sem indul újabb mandátumért a jelenlegi RMDSZ-es 

polgármester és vannak olyan települések is, ahol előválasztást kell szervezzenek a jelöltek 

kiválasztása érdekében. A tárgyalások ugyanakkor nem mindenhol zárultak le. 

 

Ludovic Orban visszaadta kormányalakítási megbízását, Nicolae Ciucă lehet az 
államfő favoritja 
2020. február 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt, ügyvivő 

kormányfő, miután a parlament nem szavazott a bizalmat az új kormánynak a házszabály 

által megszabott 15 nap alatt – jelentette be kedden Klaus Johannis államfő. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122605-haromszeken-orban-viktor-a-legnepszer-bb-politikus
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Adyval „vizsgázik” az RMDSZ: magyar név a vásárhelyi lakótelepnek 
2020. február 26. – Krónika 

Amennyiben a városi önkormányzat holnap kedvezően dönt a Szabademberek Pártja (POL) 

kezdeményezéséről, Marosvásárhelynek ismét lehet Ady Endréről elnevezett utcája és 

lakónegyede. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjéről Vásárhelyen először 1944 

végén neveztek el utcát; a nacionálkommunista városvezetés ezt negyvenkét éven keresztül 

tűrte, 1986 őszén azonban egyik a napról a másikra (további néhány magyar utcanévvel 

együtt) megváltoztatta. Ennek ellenére Ady nem kopott ki a köztudatból, még a románok is – 

beleértve Dorin Florea polgármestert – az ő nevén emlegetik a város szélén meghúzódó, 

harminchárom éve hivatalosan Rovinari-ra keresztelt utcát és lakónegyedet. 

 

Bárdos: A szlovák pártok nem fogják a gondjainkat megoldani 
2020. február 25. – Ma7.sk 

A Nézőpont választási stúdiójának vendége Bárdos Gyula, a Magyar Közösségi Összefogás 

listavezetője volt. Érsek Árpád (Most-Híd) visszautasította a szereplés lehetőségét. Bárdos 

Gyula szerint döntő jelentőségű lesz a szombati választás a felvidéki magyarság jövője 

szempontjából. Az MKÖ listavezetője biztos benne, hogy a magyar érdekképviselet ott lesz a 

pozsonyi törvényhozásban. Szerinte csakis a Magyar Közösségi Összefogás áll ki a magyar 

közösség érdekeiért, a vegyespárt 2016 után elveszítette előbb a szlovák, majd a magyar 

támogatóit, a szlovák pártok pedig nem fogják a gondjainkat megoldani. Bárdos 

hangsúlyozta, egyedül a Magyar Közösségi Összefogásnak van koalíciós potenciálja. 

 

Csak kevés szavazat hiányzik a magyar képviselethez 
2020. február 25. – Ma7.sk 

Az utolsó publikált felmérések arról tanúskodnak, hogy a Magyar Közösségi Összefogás 

támogatottsága megközelítette a parlamenti küszöböt. A tekellesz.sk honlapon települési 

lebontásban is elérhető, mennyi szavazatra van szükség a magyar érdekképviselet sikeréhez. 

Múlt szombaton hatályba lépett a közvélemény-kutatások közzétételére vonatkozó 

moratórium. A pártok továbbra is rendelhetnek felméréseket, ezeket azonban nem lehet 

megosztani a nyilvánossággal. A február 15-e előtt publikált felmérések adataiból azonban így 

is számos fontos következtetés levonható. 

 

A Komáromi járást a politikában is komolyabb súly illeti meg 
2020. február 25. – Felvidék Ma 

Hétfő este Ógyallán (Komáromi járás) tartottak lakossági fórumot a Magyar Közösség 

Összefogás (MKÖ) képviselőjelöltjei. A kampányrendezvényen a Magyar Közösség Pártja 

(MKP) Komáromi járásbeli jelöltjei mellett hárman az Összefogásból is részt vettek. Ógyalla 

is azon települések közé tartozik, amelyeken korábban bebizonyosodott, hogy minden 

szavazat számít, hiszen Basternák Ildikó 2018-ban 45 szavazattal csúszott le a dobogó 
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második helyére a hét jelöltből álló polgármester-választáson. Az ógyallai kultúrházban 

mintegy százan gyűltek össze, őket Becse Norbert, az MKP járási elnöke, és Ondrusek Péter 

helyi jelölt köszöntötte. Volt egy rövid kultúrműsor is, melyben a lakszakállasi Krnčan Milán, 

a Magyarock Dalszínház tagja nagy sikert aratott (énekelte többek között az Ismerős Arcok 

szerezte Nélküledet, valamint Wass Albert Záróversét is), majd a jelöltek szóltak az 

érdeklődőkhöz – emelkedő sorrendben. 

 

Egymás megismerése az összetartozás jegyében 
2020. február 25. – Felvidék Ma 

Gubík Anikó a Felvidéken (Zselízen) született tanárnő. Esztergomban él, és Dorogon a Zrínyi 

Ilona Általános Iskolában tanít magyar nyelvet, és diákprogramokat szervez. Az ő ötlete 

alapján, és szervezésében a múlt héten a Zrínyi Napok keretében a diákönkormányzattal 

közösen, egy napot az Összetartozás programnak szenteltek. Ez az elhatározás azzal a céllal 

született meg, hogy iskolájuk felsőtagozatos diákjai megismerjék az egykori vármegye, de a 

Kárpát-medence egy szeletének életét, kultúráját, hagyományait, történelmi válságait. Nem 

volt könnyű ezt egy napba szorítani, erre előadókat, embereket biztosítani. De sikerült. 

 

Kecsőn továbbra is magyarul írhatják a jövőt 
2020. február 25. – Felvidék Ma 

A Magyar Patrióták Közössége a kecsői magyar kisiskola megmentéséért indult 

adománygyűjtése március végéig tart, a januárig befolyt 1,7 millió forintot átutalták a falu 

önkormányzatának, mert az intézmény enélkül már nem tudna továbbműködni. A magyar 

határtól csupán fél kilométerre, az aggteleki hegyek ölelésében fekszik a háromszázötven 

lakosú, máig 90%-ban magyarok lakta Kecső. A település egyetlen magyar iskoláját azonban 

átmeneti létszámhiány miatt a megszűnés fenyegeti, ugyanis a tanulók száma után járó 

fejkvóta már nem fedezi a fenntartási költségeket. Az elmúlt években viszont példásan 

megugrott a születések száma, a Patrióták ezért tavaly decemberben gyűjtésbe kezdtek az 

intézmény megmentéséért. 

 

Menyhárt: amikor területi elszakadásról beszélnek, a szlovákok a saját 
félelmeiket vetítik rank 
2020. február 25. – Felvidék Ma 

A kampányhajrában sok benyomás éri a választót, sok esetben pedig az elhangzottakkal 

kapcsolatban kérdések merülnek fel. Kampányzáró, televíziós vitaműsor, nyelvhasználat, 

elmulasztott lehetőségek, magyar egység, parlamenti bejutás, koalíciós tárgyalások, látható 

célok, egyéb feladatok mind-mind megválaszolatlan kérdéseket vethetnek fel. Menyhárt 

Józseffel, az MKP elnökével ezeket a témákat boncolgattak. “A Magyar Közösség Pártja az a 

párt, amelyet a közösség éltet, amely mindemellett természetesnek fogja fel a maga küldetését 

– az etnikai politizálást. Mert azt, hogy magyarok vagyunk, nem mi találtuk ki: a Teremtő 

adta nekünk feladatul” – fejtette ki Menyhárt. 
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Slosiarik: A magyar pártok csak a magyar szavazók magas részvételére 
számíthatnak 
2020. február 25. – Új Szó 

Martin Slosiarik, a kutatásban részt vevő Focus ügynökség igazgatója lapunknak elmondta, 

már a felmérések publikálására vonatkozó moratórium előtti tendenciák is azt mutatták, hogy 

az OĽaNO támogatottságának van növekedési potenciálja. „Az egyik reális lehetőség az, hogy 

az OĽaNO megnyerheti a parlamenti választást” – mondta Slosiarik. A Híd és az MKÖ 

támogatottságáról a szakember úgy nyilatkozott, korábban is látni lehetett, hogy a két párt 

preferenciái nagyon közel vannak egymáshoz. „Már ezekből, a moratórium előtti 

felmérésekből is arra lehet következtetni, hogy a magyar nemzetiségű szavazók választási 

hajlandósága elmarad az országos átlagtól” – mondta. 

 

Nívós műsorral ünnepelték a bátorkesziek a Csemadok megalakulásának 70. 
évfordulóját 
2020. február 25. – Körkép 

A Csemadok Bátorkeszi Alapszervezete, a Pro Futuro Villa Kezw PT, valamint Bátorkeszi 

Önkormányzata a Csemadok alapszervezet megalakulásának 70. évfordulója tiszteletére 

ünnepi műsort szervezett. Az ünnepségre 2020. február 21-én pénteken, a helyi művelődési 

központ presszójában került sor.   A rendezvény két fő részből tevődött össze. Az érkező 

vendégek először a jubileum alkalmából rendezett kiállításon  vehettek részt, melyet a Pro 

Futuro Willa Kezw PT tagjai készítettek. A község lelkes lakói számos régi értékes  fotóval, 

korabeli újságcikkekkel, a szervezethez kapcsolódó tárgyi emlékekkel, színpadi fellépő 

ruhákkal, egykori hangszerekkel teremtették meg a feltételeit a kiállítás megszületésének.  

Régi fényképet összesen 34 személy adományozott, így a közel 130 fotó hűen tükrözi a 

Csemadok elmúlt évtizedeinek kulturális sokszínűségét.  

 

Ragaszkodás a családhoz, szülőföldhöz 
2020. február 25. – Magyar Szó 

A szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ nemrégiben a 

Századvég Politikai Iskola Alapítvány közreműködésével két kérdőíves kutatást végzett el a 

vajdasági magyar közösség körében.  Az egyik A múltunk meghatározza a jövőt? – Túlélési 

stratégiák, sikerorientáltság és tisztes boldogulás a pályakezdő fiatalok jövőképében 

elnevezésű kutatás, a másik pedig a Magyarok a Kárpát-medencében elnevezésű vizsgálat, 

amely a Kárpát-medence négy régióját, Kárpátalját, Felvidéket, Erdélyt és Vajdaságot 

érintette. Az utóbbi kutatás eredményeiről tegnap sajtótájékoztatót tartottak a szabadkai 

VM4K-ban. 

 

Nyelvvizsga-központ nyílt az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
2020. február 25. – Vajdasag.ma 
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Nyelvvizsga-központ nyílt tegnap az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol az 

érdeklődők a sikeres vizsgát követően Cambridge nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek. 

Szerbiában ez az első állami egyetem, ahol ezt a bizonyítványt meg lehet kapni. A Cambridge 

nyelvvizsga-bizonyítvány Európa egyik legrangosabb ilyen típusú bizonyítványának számít. A 

vizsgákra való felkészülés lépésről lépésre segít a tanulóknak, hogy fejlesszék beszéd- és 

íráskészségüket, valamint a szövegértésüket. A folyamat nemcsak a nyelvtanulásról szól, 

hanem az angol nyelv mindennapi használatához szükséges magabiztosság megszerzéséről is. 

 

Csapi Római Katolikus Egyházkerületi farsangi bál 
2020. február 25. – karpat.in.ua 

A Csapi Római Katolikus plébánián immáron 5 éve tartanak farsangi mulatságokat, ahová 

nemcsak a gyülekezet fiataljait várják, hanem természetesen minden érdeklődőt. A farsang a 

vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak, hagyományosan a vidám 

lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A keresztény liturgikus naptárban 

nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A 

Csapi Római Katolikus Egyházkerületi bálon minden korosztály jól szórakozott. Először a 

hittanos fiatalok mutatkoztak be, később pedig a felnőttek zenés  

táncos mulatsággal űzhették el a telet. 

 

Kovács András Ferenc kapja idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat 
2020. február 25. – karpatalja.ma 

Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus 

Irodalmi Nagydíjat, mellette Cselényi Béla, Kováts Judit, Szajbély Mihály és Mártonffy 

Marcell vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen – közölte az Artisjus Magyar 

Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület az MTI-vel. Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az 

Artisjus Irodalmi Díjat, amellyel azóta összesen 69 kitűnő költőt és írót ismertek el. Az 

irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának 

jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyító 

művészek további alkotómunkájához. 

 

Jótékonysági bál az 1920-as évek stílusában a Rákóczi-főiskolán 
2020. február 25. – karpatalja.ma 

Az 1920-as évek dzsessz¬korszaka, viselete, boák, tollak, laza szabásvonalak, elegancia, azaz 

F. Scott Fitzgerald híres regénye, A nagy Gatsby stílusa elevenedett meg a Rákóczi-főiskolán 

megrendezett farsangi bálon február 21-én. A főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica által 

szervezett esemény a jótékonyság jegyében zajlott, melyen a kárpátaljai művészeti iskolák 

nehéz anyagi hátterű növendékei számára gyűjtöttek. Az impozáns báli teremben a 

kárpátaljai magyar értelmiségi réteg színe-java farsangolt együtt. Az ünnepség megnyitóján 

dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor asszonya, a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke köszöntőjében elmondta: „A farsangot ezen a 
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vidéken évszázadok óta vidáman éljük meg függetlenül attól, hogy milyen idők uralkodnak. 

Az embernek ugyanis szükséges, hogy néha időt szakítson a szórakozásra, és elszakadva a 

valóságtól, erőt nyerjen a holnap küzdelmeihez” – jegyezte meg a rektor. 

 

Az anyanyelv nemzetközi napja a Rákóczi-főiskolán 
2020. február 25. – Kárpátalja 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem 

legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” – írja Kosztolányi Dezső Ábécé a nyelvről és 

lélekről című írásában. Az anyanyelv méltatása és sokszínűsége kapcsán rendezett interaktív 

programot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportja. Az 

egybegyűltek köszöntése után a résztvevők megtudhatták, hogy a Földön napjainkban 

megközelítőleg 6000 nyelvet beszélnek, ezeknek nagyjából a fele veszélyeztetett. Egy nyelv 

akkor kerül ilyen státuszba, amikor az azt beszélők száma százezer alá csökken. A 

veszélyeztetett nyelvek közül havonta kettő tűnik el végleg. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2020. február 25. – Kossuth Ráddió 

 

 

"A Szovjetunió létrejöttével megtestesülni látszott az álomkép, s az emberiség jelentős részére 

hatott a varázslat, ahogyan különböző intenzitással, de hat még ma is. Felismerni és 

kimondani az igazságot: hogy a rendszer, amely ma már a világ területének egyharmada 

fölött uralkodik, a történelem legigazságtalanabb és legembertelenebb társadalmát hozta 

létre; ez a legnagyobb kihívás, amivel az emberiség szembekerült, és szembenézni vele a 

legtöbbünknek ugyanolyan nehéz, mint a gótika emberének elfogadni, hogy nincs 

mennyország" – olvashatjuk A láthatatlan írásban - Arthut Koestler önéletrajzában, amely 

1954-ben jelent meg angolul. Magyarul 1997-ben. A 20. század kiemelt írója egyike azoknak, 

akik nagyon korán és határozottan megfogalmazták véleményüket a kommunizmusról, a 

szocialista gyakorlatról és a sztálinizmusról. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján műsorunkban a Kárpát-medencei 

megemlékezésekről számolunk be, illetve kutatásokról hallunk beszámolót, amelyek a 

korszak rémtetteit tárják fel. 

 

Első helyszínünk Kárpátalja, ahol szinte nincs olyan magyar család, amelynek valamely 

hozzátartozóját 1944 őszén ne vitték volna el a szovjetek az úgynevezett „málenykij robotra”. 
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A háromnapos munka ezrek számára a halált jelentette. Egyetlen bűnük nemzetiségük volt. E 

miatt kellett meghalniuk vagy szenvedniük éveken, évtizedeken keresztül. Mintegy 30 000 

magyar férfit hurcoltak el. Nagyobb részüket a Munkácshoz közeli szolyvai gyűjtőtáborba 

tartották fogva addig, amíg tovább nem vitték őket a Kárpátokon túli lágerekbe. Elsőként a 

beregszászi Nagy Andrást hallják, akit 19 évesen vittek el kényszermunkára.  

 

- Az 1944 és 1955 között internált és deportált kárpátaljai magyar és német áldozatok 

felkutatása több évtizedig tartott. Így volt ez Délvidéken is, ahol a történészek feltételezése 

szerint még mindig vannak jeltelen sírok, névtelen áldozatok.  

 

Romániában március 9-én emlékeznek a kommunizmus áldozataira, ezen a napon alakult 

meg a Volt Politikai Foglyok Szövetsége, és ezt a napot nyilvánította 2011-ben emléknappá a 

román parlament. A román kommunizmus bűncselekményeiről viszont ma is keveset tudni 

Romániában. Erről beszélget Nagy Benedek történésszel, volt politikai fogollyal 

munkatársunk. 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, Csíkszeredában is megemlékeztek a Volt 

Politikai Foglyok Szövetségének szervezésében.  

 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján rendhagyó történelemórát tartottak a 

dunaszerdahelyi diákoknak. 30 évvel a rendszerváltoztatás után felnőtt generációk számára - 

közvetlen tapasztalat híján - ez a korszak is csak néhány oldal a történelemkönyvben, 

miközben a felvidéki magyar közösség tagjaként ők maguk is áldozatok. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

A határon túl  először Nagyváradon mutatták be a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

előestéjén A feltaláló című, Béres József életéről szóló játékfilmet. A vetítés előtt a Partiumi 

Keresztény Egyetemen emlékeztek meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. A szervezők 

szakítottak az eddigi hagyományokkal: Béres József példáján keresztül mutatták be, hogy 

minden meghurcoltatás ellenére néhányan sikeresen szálltak szembe az elnyomó rendszerrel. 

 


