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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A külhoni magyar lét mára nem hátrány, hanem előny 
2020. február 27. – Maráczi Tamás – Mandiner 

Felzárkóztathatók-e a határon túli magyar régiók? Sikerülhet-e szülőföldjükön boldogulni a 

külhoni magyaroknak? Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt a nemzeti 

összetartozás évének programjairól és a nemzetegyesítés gazdasági ösztönzőiről kérdezte a 

Mandiner újságírója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2020. február 27-i számában olvasható) 

 
A Paks II. projektben is számítanak a határon túl élő magyarokra 
2020. február 26. – MTI, hirado.hu, propeller, Tolnatáj, Telepaks, M1, KárpátHír 

A határon túli magyar szakemberekre is számítanak a Paks II. projektben, a magyarnyelvű 

szakképzőintézményeket ösztönzik arra, hogy igazítsák ehhez képzési palettájukat - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán, a Határtalanul! program - amelynek keretében 

határon túli magyarokhoz utazhatnak iskolai csoportok - tájékoztató körútjának paksi 

állomásán. Potápi Árpád elmondta: Süli Jánossal, a térség KDNP-s országgyűlési 

képviselőjével, a Paks II. projektért felelős miniszterrel, hónapokkal ezelőtt megkezdték az 

egyeztetést annak érdekében, hogy bevonják a határon túl élő magyar szakembereket a 

beruházásba. Hozzátette: megkeresik a határon túli szakképző intézményeket annak 

érdekében, hogy a képzési paletta összeállítását hangolják össze a paksi beruházás 

szakemberigényével.  Potápi Árpád azt mondta, a Tolna megyei iskolák korábban is aktívak 

voltak a Határtalanul! programban. Tavaly a megyében 60 nyertes pályázat született, így több 

mint kétezer diák - köztük nyolcszáznál több középiskolás - jutott el egy-egy határon túli 

területre, Tolnába pedig hatszáz határon túli fiatal látogatott el. 

 

Menyhárt: Eljött a hiteles magyar képviselet ideje a Felvidéken 
2020. február 26. – MTI, Hír Tv, Ma7.sk 

Eljött a hiteles magyar képviselet ideje a Felvidéken, mert nincs már hová hátrálni - mondta 

Menyhárt József, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű közös felvidéki magyar lista 

legerősebb résztvevője, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke szerdán az MTI-nek a 

szombati szlovákiai parlamenti választásokról nyilatkozva. Menyhárt elmondta: az elmúlt 

harminc évben a felvidéki magyar politika a kicsivel való megelégedést és a csendben 

maradást választotta a nyugalom érdekében, de ezt most bátor előrelépésnek kell felváltania. 

A pártelnök rámutatott: mérföldkőhöz érkezett a felvidéki magyar politika, a szombati 

voksolás tétje pedig az, hogy végre újra legyen valós, hiteles parlamenti képviselete a felvidéki 

magyarságnak, nem pedig olyan, amely "megpróbálja eredményként előadni a kevesebbet". 

Kifejtette: olyan fél-, illetve látszatmegoldásokra gondol, mint a vasúti kétnyelvűség, amit egy 

új miniszter rendelete bármikor eltörölhet, vagy például az, hogy a régiók szlovák állami 
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http://propeller.hu/itthon/3507158-potapi-paks-ii-projektben-is-szamitanak-hataron-tul?utm_source=hirstart.hu&utm_medium=referral
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/menyhart-eljott-a-hiteles-magyar-kepviselet-ideje-a-felvideken-2495930
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felzárkóztatása terén a felvidéki magyarság az elmúlt tíz év vesztese lett, s e tekintetben 

kizárólag Magyarország segítségének köszönhetően sikerült eredményeket elérnie.  

 

SZNT-elnök: az országgyűlési határozat újabb lendületet ad a nemzeti régiók 
európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének 
2020. február 26. – MTI, Webrádió 

A magyar Országgyűlés által elfogadott határozat, amely támogatja a nemzeti régiók védelme 

érdekében kezdeményezett európai polgári kezdeményezést, újabb lendületet ad az 

aláírásgyűjtésnek, de fontos, hogy mindenki tevőlegesen is bekapcsolódjon ebbe a folyamatba 

- véli Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az SZNT elnöke szerdán az 

MTI-hez eljuttatott közleményében örömmel és megelégedéssel üdvözölte, hogy a nemzeti 

régiók ügyében Székelyföldről indított európai polgári kezdeményezés körül az 

Országgyűlésben megvalósult a nemzeti egység. Rámutatott: külön szimbolikus jelentőséggel 

bír, hogy a támogatás a trianoni diktátum századik évfordulóján, az összetartozás évében 

valósul meg, ráadásul a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Mindez jelzi azt, hogy "a 

nemzet egységét nem törték meg az elmúlt évszázad történelmi viharai" - olvasható a 

dokumentumban. Izsák Balázs szerint a kezdeményezés már önmagában az európai nemzeti 

mozgalmak tekintetében mérföldkő lehet. Emlékeztetett, hogy még két hónap áll 

rendelkezésre, hogy legkevesebb egymillió támogató aláírás összegyűljön a polgári 

kezdeményezés érvényességéhez. 

 

Székelyföld autonómia statútumáról tárgyaltak a parlament emberjogi 
bizottságában  
2020. február 26. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Székelyföld autonómia statútumáról tárgyaltak kedden a parlament emberjogi bizottságában. 

A statútum törvényes keretet biztosítana a romániai magyar kisebbség alapvető etnikai, 

nyelvi és kulturális jogainak – emelte ki a tervezet fenntartásakor Benkő Erika, RMDSZ-es 

képviselő. A sepsiszentgyörgyi képviselő a téma kapcsán elmondta, a román közösség tagjai 

nem értik az autonómia lényegét és szükségességét. Meglátásuk szerint Románia 

modellértékű ország, ahol a kisebbségek ügye meg van oldva. „Azért van szükség 

autonómiára, mert fontosnak tartjuk, hogy törvényi keretben rögzített garanciák létezzenek, 

hogy a magyar érdekképviseletnek ne kelljen mindig védelmeznie a már létező jogokat vagy 

állandóan újratárgyalnia alapvető közösségi jogokat. Ennek érdekében átfogó keretet 

szorgalmazunk, melyben rögzítik azokat a nyelvi és kulturális jogokat, melyek nem 

képezhetik vita tárgyát. A statútum lényegében ez a törvényi keret” – magyarázta a képviselő.  

 

Kelemen Hunor: le kell venni az előrehozott választásokat a napirendről 
2020. február 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy véleménye szerint le kell venni ezt a 

kérdést a napirendről, mivel az országnak jelenleg politikai kormányra van szüksége, 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt-elnok-az-orszaggyulesi-hatarozat-ujabb-lenduletet-ad-a-nemzeti-regiok-europai-polgari-kezdemenyezes-alairasgyujtesenek
https://webradio.hu/hirek/kulfold/sznt-elnok-az-orszaggyulesi-hatarozat-ujabb-lenduletet-ad-a-nemzeti-regiok-europai-polgari-kezdemenyezes-alairasgyujtesenek
http://itthon.transindex.ro/?hir=58630
http://itthon.transindex.ro/?hir=58630
http://itthon.transindex.ro/?hir=58633
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amelyhez megfelelő támogatottság is társul. „Olyan koalíciós kormányra van szükségünk, 

amely egyensúlyt teremt a gazdaságban, és elsődleges feladatának tekinti a koronavírus-

járvány megelőzését. A járvány sajnos elérte az ország határait, ebben a helyzetben pedig 

semmi sem lehet előrébb való az egészségnél”- közölte a szövetségi elnök. Kelemen Hunor 

kifejtette, hogy ezt az álláspontot fogják képviselni a szerda délutáni államelnöki konzultáción 

is.  

 

Megszűnt az utolsó erdélyi alapszervezete is a Jobbiknak  
2020. február 26. – transindex.ro 

Kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból Lokody Levente. Ezt maga párt Maros 

megyei alapszervezetének elnöke jelentette be Facebook-oldalán, közölve azt is, hogy ezzel 

megszűnt az alapszervezet is, és így a Jobbiknak egyetlen egy alapszervezete sem maradt 

Erdélyben. Lokodi, aki a legutóbbi tisztújításon egyetlen kihívója volt Jakab Péter frissen 

megválasztott elnöknek, elmondta, hogy ő mint elnökjelölt egy jobbközép konzervatív síkon 

szerette volna tartani a Jobbik irányelveit, de azt az új irányvonalat, amely a Jobbikot ma 

meghatározza, így tovább nem tudja felvállalni. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem akar többé „hason csúszó” kormányt  
2020. február 26. – maszol.ro 

Olyan miniszterelnökre van szüksége Romániának, aki képes egy parlamenti többséget maga 

mögé állítani ahhoz, hogy az év végéig tisztességesen el tudjon vezetni egy többpárti 

kormányt – jelentette ki a Maszolnak Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt az elnöki 

hivatalban szerda délután kezdődő konzultációsorozat előtt kérdezték arról, hogy milyen 

álláspontot képvisel majd az RMDSZ az államfővel folytatott kormányalakítási tárgyalásokon. 

 

Az udvarhelyszéki RMDSZ Borboly Csabát támogatja a helyhatósági 
választásokon 
2020. február 26. – maszol.ro 

Kedden adták át azokat a támogatói iratokat, amelyben az udvarhelyszéki RMDSZ 

támogatásáról biztosítja Borboly Csabát, a Hargita Megyei Tanács elnökét a közelgő 

helyhatósági választásokon. Ezzel eldőlt, hogy a három Hargita megyei területi RMDSZ-

szervezet közül kettő biztosan a jelenlegi elnök mögé sorakozott fel.  

 

Készen áll a váradi Rimanóczy Szálló megvásárlására a pert nyerő megyei tanács 
2020. február 26. – Krónika 

Megvásárolhatja a Bihar megyei önkormányzat az egykori nagyváradi Rimanóczy Szálló 

épületszárnyát, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette az épület korábbi adásvételi 

szerződését. Pásztor Sándor tanácselnök szerint az ingatlan ügye már a következő ülésen a 

testület elé kerülhet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=58635
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122647-kelemen-hunor-az-rmdsz-nem-akar-tobbe-hason-csuszo-kormanyt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122623-az-udvarhelyszeki-rmdsz-borboly-csabat-tamogatja-a-helyhatosagi-valasztasokon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122623-az-udvarhelyszeki-rmdsz-borboly-csabat-tamogatja-a-helyhatosagi-valasztasokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ervenytelenitette-a-legfelsobb-birosag-a-varadi-rimanoczy-szallo-adasveteli-szerzodeset
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Békét kötöttek Gyergyóditróban, újabb helyi cég alkalmazna 
vendégmunkásokat 
2020. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Személyes találkozón tisztázták a félreértéseket a gyergyóditrói botrány érintettjei, akik 

szerint sikerült békésen rendezni az ügyet. Közben újabb vendégmunkásokat várnak a 

pékségbe, sőt egy másik helybéli cég is külföldieket alkalmazna.  

 

A tanügyi alkalmazottak felekezetüknek megfelelően kapnak szabadnapot 
húsvétkor és pünkösdkor  
2020. február 26. – maszol.ro 

A tanügyi alkalmazottak saját keresztény egyházi ünnepükön szabadnapot kapnak 

nagypénteken, húsvét, illetve pünkösd első- és másodnapján, mondja ki a szenátus által 

döntő házként szerdán elfogadott jogszabálytervezet. A szenátorok egyhangúlag (92 igen 

szavazattal) fogadták el a tíz, különböző frakcióhoz (RMDSZ, PSD, USR, Pro Európa és 

kisebbségek) tartozó parlamenti képviselő által benyújtott tervezetet. 

 

A kastélyokkal és várakkal vonzanának több turistát Maros megyébe  
2020. február 26. – maszol.ro 

A következő hetekben három nemzetközi turisztikai vásáron is bemutatkozik Maros megye. A 

Visit Maros Egyesület Budapesten, Berlinben és Kisinyovban fogja népszerűsíteni a megye 

turisztikai látnivalóit, kiemelt figyelmet fordítva a megye kulturális és épített örökségének 

bemutatására.  

 

Másodjára is kérte két nagyváradi utca névváltoztatását az EMNP 
2020. február 26. – Bihari Napló 

A koszorúzás mellett filmvetítéssel emlékezett hétfőn a kommunizmus áldozataira a Partiumi 

Keresztény Egyetemen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT).  

 

Az európai polgári kezdeményezés aláírására buzdítanak 
2020. február 26. – Bihari Napló 

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének 

aláírására kéri az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete a partiumi magyarokat. 

 

A csíkszeredai egészségügyet is fejlesztené Korodi 
2020. február 26. – szekelyhon.ro 

Az egészségügy témájában tervezett kezdeményezéseiről tartott sajtótájékoztatót az Új 

lendület csapata szerdán Csíkszeredában. Korodi Attila polgármesterjelölt, valamint Ambrus 

Lilla háziorvos és Sógor Enikő pszichológus, pszichoterapeuta, a Korai fejlesztő- és 

rehabilitációs központ vezetője, önkormányzati képviselőjelöltek a betegségmegelőzés 

fontosságát emelték ki. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beket-kotottek-gyergyoditroban-ujabb-helyi-ceg-alkalmazna-vendegmunkasokat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beket-kotottek-gyergyoditroban-ujabb-helyi-ceg-alkalmazna-vendegmunkasokat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122649-a-tanugyi-alkalmazottak-felekezetuknek-megfelel-en-kapnak-szabadnapot-husvetkor-es-punkosdkor
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122649-a-tanugyi-alkalmazottak-felekezetuknek-megfelel-en-kapnak-szabadnapot-husvetkor-es-punkosdkor
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122617-a-kastelyokkal-es-varakkal-vonzananak-tobb-turistat-maros-megyebe
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/masodjara-is-kerte-ket-nagyvaradi-utca-nevvaltoztatasat-az-erdelyi-magyar-neppart-2667840/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-europai-polgari-kezdemenyezes-alairasara-buzditanak-2667936/
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-csikszeredai-egeszsegugyet-is-fejlesztene-korodi
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Csak három településen tartanak RMDSZ-es előválasztást Maros megyében 
2020. február 26. – szekelyhon.ro 

75 településen rangsorol az RMDSZ Maros megyében a Szövetségi Képviselők Tanácsa  

(SZKT) által megjelölt három módszertan szerint: álló- vagy mozgóurnás előválasztás, 

elektoros jelölőgyűlés, illetve a választmányok és a Területi Állandó Tanács közös döntése 

alapján – közölte a szekelyhon.ro érdeklődésére Kovács Levente, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke. 

 

Románoktatás magyar diákoknak: megbírságolták az oktatási minisztériumot  
2020. február 26. – maszol.ro, Krónika 

A napokban kapta meg Hargita Megye Tanácsa az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) azon döntéséről szóló értesítését, amelyben a CNCD kétezer lejes pénzbírságot ró ki 

az oktatási minisztériumra a nem román ajkú diákok románoktatására vonatkozó 

jogszabályok be nem tartása miatt, és arra kötelezi a szaktárcát, hogy hat hónapon belül 

ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló passzusait. Hargita Megye Tanácsának 

szerdai közleményben emlékeztet: a román nyelv diszkriminatív oktatásával kapcsolatos 

panaszt még 2018 júliusában nyújtották be a CNCD-hez, és a beadványhoz csatlakozott a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint négy diák is. A panaszosok kiemelik a 

hátrányos megkülönböztetés igazoló statisztikákat: a magyar anyanyelvű tanulók mintegy 

fele nem tudja megszerezni az átmenőjegyet román nyelv és irodalomból, miközben más 

tantárgyakból jó minősítést kapnak a diákok.  

 

Florin Cîțu pénzügyminiszterre bízta a kormányalakítást az államfő 
2020. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Florin Cîțut, a bukaresti liberális kormány ügyvivő pénzügyminiszterét nevezte meg 

miniszterelnök-jelöltnek Klaus Johannis államfő a parlamenti pártokkal folytatott 

konzultációt követően. Az újabb egyeztetéseket az tette szükségessé, hogy Ludovic Orban 

miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő kedden visszaadta kormányalakítási megbízását, 

miután a parlament nem szavazott bizalmat az új kormánynak a házszabály által megszabott 

15 nap alatt. 

 

Felkészítőt tart a jelentkezőknek a vásárhelyi orvosi egyetem 
2020. február 27. – Krónika 

A 2020/21-es tanévben is indul magyar nyelven orvos, gyógyszerész, fogorvos és általános 

asszisztensképzés a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai 

Egyetemen, amelyekre magyarul lehet felvételizni. Ezért február és május között az egyetem 

felvételi felkészítőt szervez magyar nyelven biológiából és kémiából. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csak-harom-telepulesen-tartanak-rmdsz-es-elovalasztast-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/122661-romanoktatas-magyar-diakoknak-megbirsagoltak-az-oktatasi-miniszteriumot
https://kronikaonline.ro/belfold/florin-ciu-penzugyminiszterre-bizta-a-kormanyalakitast-az-allamfo
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Kampányhajrá: Bárdos Gyula telefonon is buzdítja a magyar választókat 
2020. február 26. – Ma7.sk, Körkép 

Megkérdezték Őry Pétert, az MKÖ kampánymegbízottját a kampányhajrában indított 

telefonhívások kapcsán. Őry arról tájékoztatta a Ma7.sk hírlapot, hogy az MKÖ valóban 

rendelt egy ilyen szolgáltatást egy erre szakosodott cégtől. Őry hangsúlyozta, ebben a 

kampányban korábban nem használt kampányelemeket is alkalmaztak, mint például a 

leglátogatottabb szlovák oldalakon való célzott hirdetések elhelyezése, vagy a videómegosztók 

tartalma. Természetesen ezeket is külsős cégekkel bonyolították le. Az SMS-kampányt 

elvetették, hiszen a nemzetközi cégek, amelyek erre a kampányra szakosodtak, az üzeteket 

hajnalban továbbították, ez teljességgel elfogadhatatlan. Ami lényeges, szükség van a 

mozgósításra: arra, hogy lehetőleg minél több magyar választó járuljon az urnákhoz. 

 

Kormányváltás kell, és egy alapos szellőztetés! 
2020. február 26. – Ma7.sk, Körkép 

Egyedül a Magyar Közösségi Összefogásnak van koalíciós potenciálja, de a Most–Hídtól 

eltérően nem fognak minden áron kormányba lépni – állítja Bárdos Gyula. Az MKÖ 

listavezetője szerint még kemény tárgyalások várnak rájuk, de van esély rá, hogy a szlovák 

partnerek elfogadják a magyar közösség célkitűzéseit. Hosszú kampányidőszak hajrájába 

értünk. Fáradtnak érzi magát? – tették fel Bárdosnak a kérdést. „Hazudnék, ha azt 

mondanám, hogy nem vagyok fáradt, de jó érzéssel tölt el, hogy ekkora érdeklődést eddig 

egyetlen kampányban sem tapasztaltam. Korábban az volt a jellemző, hogy akkor látogattak 

el sokan a kampányrendezvényekre, ha műsorral kötöttük egybe. Most akkor is sokan voltak, 

ha nem hívtunk fellépőket. Nagy az érdeklődés, nagy az elszántság, de azt is látom: sokakban 

ott a félsz, hogy a magyar képviselet nem jut be a parlamentbe. Pedig éppen ellentétes a 

helyzet, mint négy éve volt.” 

 

Évet zárt a Csemadok Párkányban 
2020. február 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az évzárón az elnöknő Boócz Mária beszámolt a szervezet éves működéséről, megvitatták a 

pénzügyeket, a költségvetést, megválasztották az új vezetőséget és szó volt a Balassi Bálint 

Napok programjáról. Az elnök asszony örömét fejezte ki afelett, hogy két, pár éve aktívan 

nem dolgozó csoport is újra folytatta tevékenységét. A Hangulat együttes utóda az Alkalmi 

Zenés Társulás új összeállítással mutatkozott be, valamint a Párkányi Színkör részletet adott 

elő a készülő színdarabból. Gazdag évet tudhatnak maguk mögött, melyben voltak 

megemlékezések, könyvbemutatók, kiállítások, vetélkedő, konferencia, versmondó-est, 

brigád a Föld Napja alkalmából, bál és vigadalom is. A kulturális csoportok közül a 2019. 

évben a Szivárvány énekkar működött folyamatosan. Az év folyamán 15 fellépésük volt 

Párkányban és a járás rendezvényein. 

 

Az összmagyarság érdeke a sikerünk 
2020. február 26. – Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/aktualis/kampanyhajra-bardos-gyula-telefonon-buzditja-a-magyar-valasztokat
https://ma7.sk/aktualis/kormanyvaltas-kell-es-egy-alapos-szelloztetes
https://ma7.sk/tajaink/evet-zart-a-csemadok-parkanyban
https://felvidek.ma/2020/02/az-osszmagyarsag-erdeke-a-sikerunk/
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Érsekújvár városában, a Csemadok patinás épületének pincéjében könyvbemutatóval 

egybekötött lakossági fórumot tartottak, amelynek központi témája a szombaton sorra kerülő 

parlamenti választás volt. A rendezvényen a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) négy 

képviselőjelöltje szólt az előttünk álló újabb kihívásról. Csáky Pál Volt egyszer egy forradalom 

című könyve a rendszerváltozás óta elmúlt 30 év történéseire tekint vissza. A szerző 

elmondta, 1989 élete legszebb emlékei közé tartozik, ugyanakkor el kell ismerni, hogy sokak 

jogos elvárásai a mai napig sem teljesültek. Ez utóbbinak okait veszi górcső alá a már készülő 

következő, Büszkeség és harag című könyvében. 

 

Csöndben izzik a bátorság – a mátyusföldi kampányzárón jártunk 
2020. február 26. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösségi Összefogás mátyusföldi jelöltjei Galántán impozáns kampányzárót 

szerveztek. A Magyar Állami Népi Együttes is fellépett, telt ház volt, a kultúrház erkélyéről is 

sokan követték figyelemmel az eseményt. A mátyusföldi jelöltek közül négyen szóltak a 

közönséghez. Elsőként Berényi József, aki rámutatott, hogy bár az internet világában élünk, a 

közvetlen kapcsolattartást nem lehet semmivel sem helyettesíteni, ezért is járták végig a 

magyarok által lakott településeket. A választások tétjeként szólt az igazságszolgáltatásról. 

Emlékeztetett arra, hogy néhány kilométerre Galántától dördültek el azok a gyilkos lövések, 

amelyek két évvel ezelőtt kioltották két fiatalember életét. „Egy normális országban ezután 

előrehozott választásokat tartottak volna, itt azonban nem” – mondta. Nagyszombat megye 

alelnöke beszédében kiemelte a magyar többségű megye szükségességét is, amely Somorjától 

Ipolyságig terjedne. 

 

Megérkeztek a Baross-19-KMG kispályázati konstrukciók első eredményei 
2020. február 26. – Felvidék Ma 

Tavaly november 15-én meghirdetésre került a felvidéki mezőgazdasági termelők és 

feldolgozók eszközbeszerzéseinek támogatására, valamint a felvidéki mikro-, kis- és 

középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására kiírt pályázati felhívás. A pályázatot 

2019. december 16-ig Mezőgazdasági (Baross-19-KMG), valamint a Kis- és középvállalkozói 

(Baross-19-KKV) kategóriában lehetett benyújtani. Mezőgazdasági kategóriában összesen 

1058 pályázat érkezett be, amelyből először azon 700 mezőgazdasági pályázat került 

kiértékelésre, melynek benyújtói korábban nem vettek részt a Felvidéki gazdaságélénkítő 

program valamely meghirdetett felhívásán. – olvasható a Felvidék Ma-hoz eljuttatott 

közleményben. 

 

Topolya: Tartományi támogatás a zeneiskolának 
2020. február 26. – Vajdasag.ma, Magyar Szó 

Pásztor István a Tartományi Képviselőház elnöke és Nyilas Mihály, a tartományi kormány 

alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi–nemzeti 

közösségi titkár a topolyai zeneiskolában Diósi Rózsa igazgatónőtől köszönőlevelet vett át, a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24756/Topolya-Tartomanyi-tamogatas-a-zeneiskolanak.html
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nagy múltú oktatási intézmény koncerttermében egy alkalmi hangversennyel is 

megköszönték a tartomány hozzájárulását a zenede több mint száz éves épületének a 

felújításához.  

 

Odaítélte elismeréseit a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 
2020. február 26. – Vajdasag.ma 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnöksége odaítélte az idei szakmai elismeréseit, 

amelyeket ezúttal is öt kategóriában adnak majd át, pályakezdő, írott sajtó, elektronikus 

média, valamint szórvány/kistérségi média és életműdíj kategóriában. Az egyesület 

elnökségének döntése értelmében az Év Újságírója díjat idén nyomtatott sajtó kategóriában 

Sándor Zoltán, a Magyar Szó szerkesztője, elektronikus média kategóriában pedig Szalai 

Adrián, a Pannon RTV operatőre érdemelte ki. Az év pályakezdő újságírójának járó 

elismeréssel Fehér Miklóst, a Magyar Szó újságíróját díjazták, a Szórványdíjat pedig Zséli 

Ágnesnek, a Pannon RTV munkatársának ítélték oda. A VMÚE Életműdíjával idén Sebestyén 

Imrét, a Vajdaság Ma főszerkesztőjét és Dani Zoltánt, az Újvidéki Rádió nyugalmazott 

szerkesztőjét tüntették ki. 

 

Óvodákat, iskolákat, utakat fejlesztenek Temerinben 
2020. február 26. – Pannon RTV 

A dél-bácskai településen folyamatosak a munkálatok a magyar kormány, a tartomány, 

valamint a helyi önkormányzat jóvoltából. A fejlesztések a magyar közösség számára fontos 

intézményeket is érintik. 

 

31 éves a KMKSZ 
2020. február 27. – karpat.in.ua 

Fennállásának 31-ik évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, mely a 

az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a második világháború után. A 

KMKSZ 1989-ben alakult Ungváron, mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és 

szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet. A szövetség alapvető feladata a 

kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme, miközben tevékenységét a nemzetközi jogi 

normáknak és Ukrajna Alkotmányának és törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. 

 

Átadták a Kortárs Magyar Dráma-díjat 
2020. február 26. – karpatalja.ma 

Székely Csaba, Schwechtje Mihály, valamint Török-Illyés Orsolya és Hajdu Szabolcs nyerte el 

a Kortárs Magyar Dráma-díjat az idén. A Kortárs Magyar Dráma-díjat Radnóti Zsuzsa 

Kossuth-díjas dramaturg, Örkény István özvegye, életművének gondozója alapította Kossuth-

díjának juttatásából – hangzott el a Budapesten tartott keddi díjátadón. A díjalapítást Örkény 

István szelleme is inspirálta, ezért az átadás napja közelít február 24-hez, amikor a Tóték 

ősbemutatója volt Kazimir Károly rendezésében a Thália Színházban 1967-ben. Az idén 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24755/Odaitelte-elismereseit-a-Vajdasagi-Magyar-Ujsagirok-Egyesulete.html
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http://life.karpat.in.ua/?p=6081&lang=hu
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három díjat ítélt oda a díj kuratóriuma, amelynek elnöke Radnóti Zsuzsa, tagja Csizmadia 

Tibor rendező, Lőkös Ildikó dramaturg, Nánay István színházi kritikus és Németh Gábor író. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
2020. február 26. – Kossuth Ráddió 

 

 

Határozatban biztosította támogatásáról a magyar Országgyűlés a Székely Nemzeti Tanács 

európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről. A parlament felhívja az 

anyaországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést 

aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák nemzetiregiok.eu oldalon. Ez az év a 

jövőről szól, és a magyarság számára új, 21. századi nemzetpolitikát jelent, - mondta  Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott az Országgyűlési Határozat elfogadása után rendezett 

sajtótájékoztatón. 

 

Bizakodik az Székely Nemzeti Tanács, de még nagyon messze a nemzeti régiók védelmét kérő 

egymillió aláírás. Székelyföldi helyzetkép Ferencz Csabától, az SZTN kommunikációs 

alelnökétől. 

 

Ma éjféltől Szlovákiában életbe lép a szombati parlamenti választást megelőző 48 órás 

szigorú kampánycsend. A közvélemény-kutatások eredményeire  vonatkozó moratórium már 

két hete érvényben van, így nincs könnyű dolga a választónak Szlovákiában. A Magyar 

Közösségi Összefogás első 12 jelöltje röviden összefoglalta saját és pártja üzenetét a magyar 

választókhoz.  

 

Az ukrán oktatási minisztérium azt is vizsgálja, hogyan lehetne javítani az ukrán nyelv 

tanításának hatékonyságát a magyar iskolákban. Ennek részeként az ukrán oktatás miniszter 

helyettese a Beregszászi járási Makkosjánosiban olyan pedagógusokkal találkozott, akik 

ukrán nyelvet tanítanak magyar, illetve román iskolákban. A pedagógusok szerint a magyar 

diákok számára az ukrán nyelvet nem anyanyelvként, hanem második nyelvként kell tanítani. 

Ebben az esetben sokkal hatékonyabb lenne az államnyelv elsajátítása.  

 

A magyar kormány tavaly határozott Kárpátalja kulturális fejlesztésének   támogatásáról. Ez 

nemcsak nívós produkciók utaztatását jelenti, hanem a  bemutatóknak helyet adó művelődési 

házak felújítását is támogatja a program. A KultúrKaraván az elkövetkező években 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-26_18-02-00&enddate=2020-02-26_18-40-00&ch=mr1
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megismerteti Kárpátalján a magyar nemzeti magas kultúrát – mondta Grezsa István 

miniszteri biztos.  

 

A magyar kultúra napján adták át Zentán a Művelődési Ház új közösségi terét. Hogy mi volt a 

célja a bővítésnek, milyenek az első tapasztalatok és mit terveznek a jövőben, erről beszélt  

Perpauer Attila, a zentai önkormányzat oktatási és művelődési felelőse.  

 

Magyarország első számú turisztikai vására, a 43. Utazás kiállítás február 27 nyit, ahol kiállító 

lesz Maros megye is.  Idegenforgalmi fejlesztéseikről, programokról, valamint a székelyföldi 

bemutatkozásáról tartott sajtótájékoztatót Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke és 

Szőcs Levente Zsolt, a Visit Maros Egyesület igazgatója, a marosvásárhelyi Vár udvarán.  

 

 


