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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével tárgyalt 
2020. március 1. – MTI, hirado.hu, Origo, Demokrata, kormany.hu, Szóljon, Hír Tv 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke péntek délután a Karmelita kolostorban fogadta 

Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, akivel a közelgő szerbiai 

általános választásokról is egyeztettek – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Elhangzott: a közelgő választásokon 

a VMSZ minden szinten megméreti magát. Pásztor István arról tájékoztatta Orbán Viktort, 

hogy a VMSZ által „a Fidesz-KDNP irányában az elmúlt években büszkén vállalt stratégiai 

partneri szerep” nemcsak megerősítette a vajdasági magyar közösséget, de megbecsülést és 

tiszteletet vívott ki a magyarság számára a szülőföldjén. „A száz év magány után nemcsak a 

vajdasági magyarok büszkék a nemzet közjogi összetartozására, de segítik a szerb 

szomszédjaikat abban, hogy ők is élvezhessék ennek előnyeit” – fogalmazott a VMSZ elnöke. 

Hozzátette: „a befogadás, a tolerancia és az együttélés alapja a történelmi megbékélés volt, 

ami nem a súrlódásokat tüntette el, hanem a sebeket gyógyította be az emberség és méltóság 

gyógyírként ható erejével”. 

 

A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád a Bethlen-
bálon  
2020. március 1. – MTI, Krónika, Erdély Ma, Magyar Nemzet, hirado.hu, Propeller, 

Demokrata 

A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára, a Bethlen Gábor Kollégium által szervezett Bethlen-bálon 

szombaton. Az államtitkárt fővédnökként látták vendégül Nagyenyed magyar bálján. Potápi 

Árpád János a bál megnyitása után az MTI-nek elmondta: a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégium sokkal több, mint egy középfokú oktatási intézmény. Az iskola, mely két év múlva 

fennállása 400. évfordulóját ünnepli, összefogja Fehér megye magyarságát, kulturális 

kisugárzása van. Hozzátette: ezt érezte a bál megnyitóján is. Az államtitkár elmondta: 

megnyitóbeszédében köszöntötte a diákokat, és reményét fejezte ki, hogy valamikor majd 

szülőkként is itt lesznek a Bethlen-bálon. Emlékeztetett arra, hogy az idei évet a nemzeti 

összetartozás évévé nyilvánította az Országgyűlés, a nemzetpolitikában pedig 2020 az erős 

magyar közösségek éve. Úgy vélte: a nagyenyedi magyar közösség a történelmi tragédia 

ellenére megmutatja életerejét. 

 

Szlovák választások - Kihirdették a hivatalos végeredményeket 
2020. március 1. – MTI, Webrádió, Origo, Új Szó, Ma7.sk, bumm.sk, Körkép, Felvidék Ma 

Hat párt jutott be az új szlovák parlamentbe, és az Egyszerű Emberek és Független 

Személyiségek (OLaNO) nevű jobboldali ellenzéki mozgalom győzött a választáson az 

országos választási bizottság által vasárnap este kihirdetett hivatalos, az előzetessel szinte 
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megegyező végeredmény szerint. A szombaton tartott parlamenti választáson több mint 2,9 

millióan szavaztak, ez 65,8 százalékos választási részvételt jelent, 6 százalékponttal 

magasabbat, mint négy évvel korábban. Az eddigi legalacsonyabb részvételt 2006-ban 

mérték, akkor a választók 54,6 százaléka ment el szavazni, a legnagyobb arány, 84,2 

százalékot pedig 1998-ban. A mostani választáson viszonylag sokan éltek a külföldről 

levélben történő szavazás lehetőségével, csaknem 49 ezren. A végeredmény szerint az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt a leadott szavazatok 25,02 

százalékával nyerte meg a választást, és 53 képviselőt küldhet a 150 fős parlamentbe. 

 

Szlovák választások - Szijjártó Péter: készen állunk a V4-ek együttműködésének 
erősítésére 
2020. március 1. – MTI, 888.hu, Origo, Magyar Hírlap, Hír Tv, Ma7.sk 

Magyarország készen áll a visegrádi négyek (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és 

Magyarország - V4) együttműködésének további erősítésére - közölte a szlovákiai parlamenti 

választásokkal kapcsolatban  a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán 

vasárnap. Szijjártó Péter azt írta: az elmúlt években a visegrádi négyek országai jelentősen 

megerősödtek. Hatékony és szoros szövetséget alkotnak az EU-n belül. Az összefogásnak és 

az észszerű kormányzati politikáknak köszönhetően a régió Európa növekedési motorjává 

vált, közben pedig meg tudta védeni magát és meg tudta őrizni biztonságát. Az MTI kérdésére 

a miniszter azt közölte: "a felvidéki magyarok egyértelművé tették, hogy tisztán nemzeti alapú 

érdekképviseletet szeretnének a szlovákiai politikában".  

 

Szlovák választások - Menyhárt: kijózanító az eredmény, teljes egység kell 
2020. március 1. – MTI, hirado.hu, Propeller, Felvidék Ma, Ma7.sk 

Kijózanító eredmény született, a mostani összefogás nem volt elégséges, teljes egységet kell 

teremteni – jelentette ki Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke vasárnap, a 

parlamenti választás eredményére reagálva. Az eredmény mindenképpen kijózanító, 

megmutatkozott, hogy jó út volt egységben gondolkozni, de a teljes egységre fog kelleni 

törekedni – jelentette ki Menyhárt. Hozzátette: a munka folytatódik, de egyértelmű, hogy a 

mostani összefogás nem elégséges, keresni kell a kapcsolatot a Most-Híd párttal is, mert 

mindenkire szükség van. Rámutatott: a felvidéki magyarságnak most sem ideje, sem 

energiája nincs arra, hogy a teljes egység megteremtése helyett kísérletezésekbe fogjon. Az 

MTI-nek a politikus kiemelte: bár nem jutottak be a parlamentbe, annak örülni lehet, hogy az 

MKÖ keretében több voksot sikerült szerezniük, mint négy éve és annak is, hogy az MKP 

jelöltjei jól szerepeltek a listán. Menyhárt rámutatott: hamarosan összehívják a pártvezető 

szerveit és tisztújító kongresszust is tartanak. 

 

Szlovák választás - Bejelentette lemondását Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 
2020. március 1. – MTI, Origo, Mandiner, Magyar Nemzet, Propeller, Ma7.sk, Felvidék Ma, 

bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Bejelentette lemondását Bugár Béla, a Most-Híd elnöke vasárnap, a szlovák-magyar vegyes 

párt gyenge választási eredményére reagálva. A Most-Híd a parlamenti választáson nagyon 
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gyengén szerepelt, a nem hivatalos végeredmények szerint a 13. helyen végzett a voksok 2,05 

százalékát megszerezve. Ez kevesebb, mint egyharmada a négy évvel korábbi 

eredményüknek. "Az eredmény nagyon rossz, sokkal jobbat vártunk" - mondta Bugár. 

Bejelentette: lemond a pártelnöki posztról, de nem távozik teljesen a politikából; mint 

mondta, továbbra is segíteni akarja pártját. Bugár Béla nem jelölte meg utódját a párt élén, 

azt mondta: erről majd a párt szervezetei döntenek. Ugyanakkor Ravasz Ábel - a párt egyik 

fiatal politikusa, egyik alelnöke és jelenlegi kampányfőnöke - jelezte, megvan az ambíciója 

arra, hogy a párt elnöke legyen. Hozzátette: nem ő az egyedüli aspiráns. 

 

Ismét felveszi Ady Endre nevét a Rovinari utca Marosvásárhelyen 
2020. február 28. – transindex.ro, Krónika 

Jóváhagyta a Marosvásárhelyi Helyi Tanács azt a tervezetet, miszerint a város Rovinari nevet 

viselő utcája újra felveszi az Ady Endre utca nevet. A kezdeményezést Pápai Zsolt, a Szabad 

Emberek Pártjának képviselője nyújtotta be majdnem egy évvel ezelőtt, de csak most került 

napirendre. A pontmaros.ro szerint a városszéli utca és lakónegyed 1944. és 1986. között még 

viselte Ady Endre nevét, 33 éve Rovinari a hivatalos neve, ennek ellenére – mind a magyarok, 

mind pedig a románok többsége a régi névvel illeti.  

 

Kelemen Hunor szerint azzal a szándékkal állíthatták össze a kormánynévsort, 
hogy azt utasítsa el a parlament  
2020. február 28. – transindex.ro, maszol.ro 

A liberálisok valószínűleg azzal a szándékkal állították össze a kormánynévsort, hogy a 

parlament utasítsa el, még csak 'nem is érdeklődtek', hogy valaki támogatná-e a 

miniszterjelölteket - jelentette ki pénteken Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. 

Kelemen rámutatott, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) továbbra is egypárti kormányban 

gondolkodik, nem kísérelt meg koalíciós kabinetet alakítani, vélhetően ismét azt szeretné, 

hogy a parlament utasítsa el a kormánynévsort. De az is előfordulhat - és ez a 

Szociáldemokrata Párttól (PSD) függ -, hogy a parlament megszavazza a kormányt, és akkor 

ez a kabinet vezeti majd az országot a választásokig - mondta.  

 

Előválasztások Csíkszeredában: vitázni fog jövő héten Ráduly Róbert és Korodi 
Attila 
2020. február 28. – maszol.ro 

Ráduly Róbert polgármester pénteken bejelentette, hogy vállalja a vitát Korodi Attila 

képviselővel, aki a kihívója az RMDSZ csíkszeredai előválasztásain. Három napot jelölt ki a 

Csíki Területi RMDSZ a nyilvános vitákra a közelgő előválasztások előtt. Ezek keretében 

fejthetik ki véleményüket Csíkszereda városának helyzetéről és ismertethetik elképzeléseiket 

a székelyföldi megyeszékhely RMDSZ színeiben indulni kívánó jelöltaspiránsok.  
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Bihar megyében elpártolt az RMDSZ mellől az ALDE  
2020. február 28. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló, Krónika 

Felbomlott a Pásztor Sándor megyei tanácselnököt támogató Szociáldemokrata Párt (PSD), 

az RMDSZ és Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) koalíciója Bihar megyében. 

Az ALDE a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) kötött politikai szövetséget, és együtt kis 

többséget alkotnak az önkormányzati testületben – számolt be az Ebihoreanul.ro portál 

pénteken. Pásztor Sándor az MTI-nek telefonon elmondta: nem érzi, hogy billegne a széke, 

hiszen a leváltásához kétharmados többségre lenne szükség. Azt is megjegyezte, hogy a 

politikai átrendeződés próbája a legközelebbi tanácsülés lesz.  

 

Körvonalazódik az RMDSZ tanácsosjelölti listája Marosvásárhelyen és Maros 
megyében 
2020. február 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lejárt a jelentkezési határidő a marosvásárhelyi és a Maros megyei RMDSZ-ben az idei 

önkormányzati választásokon kiosztásra kerülő tanácsosjelölti helyekre. Előbbire 24-en, 

utóbbira 18-an jelentkeztek. A 24-es listán kilenc olyan személy van, akik jelenleg is 

önkormányzati képviselők, de vannak új nevek is. Leadta jelentkezési iratcsomóját Tamási 

Zsolt, a marosvásárhelyi katolikus iskola igazgatója is, aki négy éve nem kapott befutó helyet, 

tavaly azonban a tanácsosok lemondáshulláma miatt ő is bekerült volna a tanácsba, de az 

RMDSZ-es képviselőtestülettel nem vállalta a sorsközösséget.  

 

Idén szeretnék befejezni az Összetartozás templomát 
2020. február 28. – szekelyhon.ro 

Idén szeretnék befejezni Bözödújfaluban az Összetartozás templomát, amelynek a hajója 

elkészült, ezután következik a torony építése. A templom alapkövét 2018. augusztus első 

szombatján tették le, azzal az elhatározással, hogy a következő év augusztusára elkészülnek. 

Az időjárás és más tényezők azonban megakadályozták, hogy az istenháza a kitűzött időre 

felépüljön. 

 

Változást szeretne Tordaszentlászló község magyar lakossága 
2020. február 29. – Krónika 

Két jelölt is versenybe száll a Kolozs megyei Tordaszentlászlón március 8-án tartandó 

RMDSZ-es előválasztáson a polgármester-jelöltségért. Mindketten elégedetlenek a közel 30 

éve hivatalban lévő Tamás Gebe András jelenlegi elöljáró munkájával, és abban bíznak, közös 

erővel sikerül változást elérniük. A polgármester RMDSZ-en belüli puccsként, személye elleni 

támadásként éli meg az előválasztást, melyen nem kívánt megméretkezni. 

 

Befutó helyet kapnak az RMDSZ listáján: megszűnt a kézdivásárhelyi MPP  
2020. február 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Megszűnt önálló politikai entitásként létezni a Magyar Polgári Párt kézdivásárhelyi szervezete 

– ezt Szigethy Kálmán, az MPP helyi elnöke jelentette be pénteken. Az időzítés egybeesik a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122775-korvonalazodik-az-rmdsz-tanacsosjelolti-listaja-marosvasarhelyen-es-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122775-korvonalazodik-az-rmdsz-tanacsosjelolti-listaja-marosvasarhelyen-es-maros-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122775-korvonalazodik-az-rmdsz-tanacsosjelolti-listaja-marosvasarhelyen-es-maros-megyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-szeretnek-befejezni-az-osszetartozas-templomat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/valtozast-szeretne-tordaszentlaszlo-kozseg-magyar-lakossaga
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122788-befuto-helyet-kapnak-az-rmdsz-listajan-megsz-nt-a-kezdivasarhelyi-mpp


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 2. 
5 

Bokor Tiboréval, aki közölte, az idei önkormányzati választásokon is megpályázza 

Kézdivásárhely polgármesteri székét, az RMDSZ színeiben, a Magyar Polgári Párt 

Támogatásával.  

 

Pásztor Sándor: Számunkra az egészségügy a prioritás 
2020. február 29. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács magyar vezetése egy olyan stratégiai pályázatot kezdeményezett, 

melynek legfőbb célja közel 700 ezer személy egészségügyi ellátásának javítása Bihar megye 

határ menti régióiban. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke nyilatkozott 

a nagyszabású projektről. 

 

Pálfi József: A régió szellemi erőterévé akarunk válni 
2020. február 29. – Bihari Napló 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektorával, Pálfi Józseffel beszélgettek az oktatási 

intézmény múltjáról, jelenéről, jövőjéről. 

 

Hiába minden erőfeszítés, továbbra is hányatott sorsú a szakképzés 
2020. február 29. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt évek erőfeszítései ellenére sem javult a szakképzés megítélése Hargita megyében. 

Az általános szemléletmód szerint csak a gyengébb képességű tanulók lesznek szakiskolások, 

pedig az általunk megkérdezett illetékesek szerint egy jó szakembernek meg kell legyen a 

magához való esze. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az egyre fokozódó munkaerőhiány 

miatt a szakképzett diákok sokkal hamarabb és könnyebben tudnak elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon, ráadásul jól is kereshetnek. 

 

Megrongálták Nagybánya háromnyelvű helységnévtábláját  
2020. március 1. – maszol.ro, Krónika 

Ismeretlenek vasárnapra virradóra megrongálták Nagybánya egyik háromnyelvű 

helységnévtábláját. A magyar és a német feliratot mázolták le piros, sárga és kék festékkel. 

Hegedüs Csilla szóvivő a Maszolnak elmondta: az RMDSZ a rongálást a magyar közösség 

elleni újabb provokációnak tartja, és feljelentést tesznek a hatóságoknál. Hozzátette, bíznak 

abban, hogy az állam intézményei elvégzik a törvényes kötelességüket.  „Úgy látszik, 100 év 

után sem tudjak egyesek elfogadni azt, hogy a magyar közösség alkotmányos joga az 

anyanyelvhasználat. Bár mindenhol elmondják, hogy Románia mintaszerűen kezeli a 

kisebbségek jogait, úgy látszik hogy ez csak a nyilatkozatok szintjen van így” – jelentette ki 

Hegedüs.  

 

Románnyelv-tanulás: ha a diáknak gazdagabb lesz a szókincse, bátrabban szólal 
meg 
2020. március 1. – szekelyhon.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/romannyelv-tanulas-ha-a-diaknak-gazdagabb-lesz-a-szokincse-batrabban-szolal-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/romannyelv-tanulas-ha-a-diaknak-gazdagabb-lesz-a-szokincse-batrabban-szolal-meg
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Nemcsak a tanórák formálják a nyelvtudást, hanem a mindennapi interakciók is, ezért a 

románt oktató interjúalany fontosnak tartja, hogy a tanórán ne csak a román irodalomról 

beszéljen nekik, hanem összefüggéseket fedezzenek fel, és akkor kitágul előttük az 

interkulturális dimenzió. A román tanár úgy véli, nemcsak szókincsüket és nyelvi készségüket 

formálja, ha meghallgatják a román híreket, de arról is lesz fogalmuk, hogy mi történik az 

országban. 

 

Megkérdőjelezhetetlen érték: újranyitották a nagyváradi Ady Endre 
Emlékmúzeumot  
2020. március 1. – Krónika 

Közel nyolcvan négyzetméteren mutatja be a költő nagyváradi, 1900 és 1903 közötti 

korszakának eseményeit a megújult és a hétvégén újra megnyitott Ady Endre Emlékmúzeum. 

Többek közt kéziratok, könyvek, Ady feltételezett íróasztala látható a tárlaton, amelyen fontos 

szerepet kap az interaktivitás is: két érintőképernyőn a költő életének 25 fontos helyszíne 

látható, versei színművészek előadásában magyarul és románul is meghallgathatók. 

 

Mind a négy háromszéki magyar városban újráznának az RMDSZ-es 
polgármesterek 
2020. március 1. – szekelyhon.ro 

Mind a négy háromszéki magyar városban újabb mandátumra pályáznak az idei helyhatósági 

választásokon az RMDSZ-es polgármesterek. Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád, 

Kézdivásárhelyen Bokor Tibor, Kovásznán Gyerő József, Baróton Lázár-Kiss Barna jelenlegi 

polgármesterek méretkeznek meg a szövetség színeiben.  

 

Ismét a magyar nyelvi jogok ellen tüntettek Bukarestben 
2020. március 2. – MTI, hirado.hu, maszol.ro 

Ismét a magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen, a „román nyelv védelmében” 

rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben több – főleg Székelyföldön tevékenykedő – román 

civil szervezet. Míg tavaly júliusban a kormány székháza előtt demonstráltak a résztvevők az 

akkor sürgősségi rendelettel hatályba léptetett új közigazgatási kódex ellen, most az elnöki 

hivatal közelében gyülekeztek. A Nemzet Útja nevű egyesület felhívására, amelyet a 

Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma és más egyesületek is 

terjesztettek közösségi oldalaikon, több mint száz tüntető érkezett vasárnap személyautókkal 

és kisbuszokkal Bukarestbe, hogy román nemzeti lobogókat lengetve az elnöki hivatal hátsó 

bejáratával szemben lévő, az utász hősök – egy oroszlánt mintázó – emlékműve elé 

vonuljanak, amelyet román nemzeti színű óriáslobogóval kerítettek el és körülálltak. 

 

Jogi útvesztőkben elveszett közbirtokossági földek 
2020. március 2. – Krónika 

Tízéves pereskedés, több tucat bírósági tárgyalás és minden szinten elveszített perek jellemzik 

a borsi Zöld Arany Közbirtokossági Egyesület jogi harcát a helyi polgármesteri hivatallal 
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https://kronikaonline.ro/kultura/ujranyitottak-a-nagyvaradi-ady-endre-emlekmuzeumot
https://kronikaonline.ro/kultura/ujranyitottak-a-nagyvaradi-ady-endre-emlekmuzeumot
https://szekelyhon.ro/aktualis/mind-a-negy-haromszeki-magyar-varosban-ujraznanak-az-rmdsz-es-polgarmesterek
https://szekelyhon.ro/aktualis/mind-a-negy-haromszeki-magyar-varosban-ujraznanak-az-rmdsz-es-polgarmesterek
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/03/01/ismet-a-magyar-nyelvi-jogok-ellen-tuntettek-bukarestben
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szemben. Előbbi mintegy kétszáz hektárnyi mezőgazdasági területet kért vissza 

eredménytelenül. Az egyesület vezetősége igazságtalannak tartja a román bírósági 

eljárásokat, amelyek során nem vették figyelembe bizonyítékaikat. Az általánosan elkeserítő 

helyzet pikantériája, hogy Bihar megyében több esetben magyar közbirtokosságok 

pereskednek magyar polgármesterekkel.   

 

A terveken kettévágja Nyárádszeredát a marosvásárhely és jászvásár közötti 
sztráda 
2020. március 2. – Krónika 

Szucher Ervin 

Nyárádszereda kettévágása helyett a kisváros elkerülését követeli az A8-as, Marosvásárhelyt 

Jászvásárral összekötő autópálya tervezőitől a település lakossága és polgármestere, Tóth 

Sándor. Az évek óta tartó, többnyire egyirányú levelezgetés nyomán az elöljárónak eddig 

csupán egy lehajtót sikerült kicsikarnia a közlekedési infrastruktúrát kezelő országos társaság 

(CNAIR) illetékeseitől. A hatóság elképzelése szerint a Marosvásárhelytől mintegy 18 

kilométerre fekvő városkának csak „perspektivikusan” járt volna a lehajtó az autópályáról, 

ugyanis az eredeti tervből azt kihagyták. 

 

Új vezetőket választottak a Maros megyei MPP-ben 
2020. március 2. – Krónika 

Csonta Ferenc makfalvi önkormányzati képviselőt választotta elnökévé a Magyar Polgári Párt 

Maros megyei szervezete, amely a hétvégén tartotta tisztújító közgyűlését. Az MPP tegnapi 

közleménye szerint az alelnöki teendőket ezentúl  Vass Imre, Makfalva polgármestere látja el. 

Elnökségi tagok Ambrus Jenő, Biró József Attila és Szabadi Béla lesznek. Mint ismeretes, 

korábban kenyértörés történt a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezetében, amelynek 

éléről távozott Berki Ferenc. A párttagságról is lemondó elnököt tucatnyi megyei vezető 

követte. A távozó elnök szerint Mezei János pártelnök „diktatórikus és a magyar 

nemzetpolitikával szöges ellentétben álló” politikája olyan méreteket öltött, amelyek 

vállalhatatlanná váltak. 

 

Őry Péter: Csakis a magyar választók biztosíthatják a magyar képviseletet 
2020. február 29. – Ma7.sk 

Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere is leadta voksát. Az MKÖ politikusa a ma7-nek 

elmondta, a felső-csallóközi településen, ahol ő maga is szavazott, illetve országosan is magas 

részvételre számít. Őry szerint a választókat a Kuciak-gyilkosság és az elmúlt időszak 

botrányai mozgósították. Az utóbbi választásokon rendre kevesebb magyar szavazó élt 

választójogával - a politikus reményét fejezte ki, hogy ez a trend most megfordul. Őry 

hangsúlyozta, a szlovák pártokat a saját szavazóik is bejuttatják a parlamentbe, a magyar 

képviseletet viszont csakis a magyar választók biztosíthatják. 
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https://ma7.sk/aktualis/ory-peter-csakis-a-magyar-valasztok-biztosithatjak-a-magyar-kepviseletet
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Menyhárt József: mozgósítsunk, hogy minél több leadott szavazat legyen! 
2020. február 29. – Felvidék Ma 

Menyhárt József, az MKP elnöke délelőtt tíz órakor családja körében adta le szavazatát 

Nyékvárkony község 2. számú szavazókörzetében. Portálunk kérdésére elmondta: úgy 

gondolja, a felvidéki magyarság érzi a mai választások súlyát és ennek tudatában a 

közösségünkből sokan járulnak a nap folyamán az urnák elé. A szavazókörök bezárása után 

akkor lesz elégedett, ha 160-170 000 magyar választópolgár voksolt a magyar összefogás 

listájára. „Arra buzdítok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mozgósítsunk, hogy minél több 

leadott szavazat legyen!” 

 

Milyen volt a részvétel a magyarok lakta járásokban? 
2020. március 1. – Ma7.sk 

Rég nem látott részvétellel zárult a 2020-as parlamenti választás. A tegnapit csupán az 1998-

as Mečiar elleni szavazás, illetve a rendszerváltozás választása előzi meg. A részvételi adatok 

65,83 százalékot mutatnak, ami azt jelenti, hogy 2 878 171 érvényes szavazat került a 

szavazóurnákba. A jelenleg elérhető adatok alapján a legnagyobb választási részvétellel a 

főváros (73,04%) illetve Zsolna megye (70, 43%) büszkélkedhet. A legalacsonyabb részvételt 

Kassa (58,59%), illetve Besztercebánya megyében (62,53%) mértek. A magyar lakta 

járásokban hasonlóan a négy évvel ezelőttihez, most is alacsonyabb volt a részvétel. 

 

Mit hozott az MKÖ és a vegyespárt csatája? 
2020. március 1. – Ma7.sk 

Nehéz reggelre ébredt a felvidéki magyarságnak az a része, aki bízott az etnikai politizálás 

lehetőségében. Az eredmények sajnos nem tették lehetővé, hogy valós képviselete legyen a 

magyarságnak. Az okokat, azt hiszem, még sokan fogják elemezni az elkövetkezőkben. Most 

nézzük meg a Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás eredményeit a magyarlakta 

járásokban. A Most-Híd eredményén világosan látszik, hogy a négy évnyi kormánykoalíció 

szinte ledarálta a szavazóbázisát. A 2016-ban megszerzett szavazatainak 65 százalékát 

elvesztette, és vannak járások (Szenc, Nyitra, Kassa-vidék) ahol majdnem a három negyedét. 

A 2016-os majdnem 170 ezres szavazóbázis hatvan ezer alá csökkent. A legnagyobb 

vesztességet viszont Pozsonyban szenvedte el a párt. Itt a 2016-os 22931szavazat, 2804-re 

csökkent, azaz 88%-os a veszteség. 

 

A Most-Híd elnökségi ülést hív össze, az MKP-val tárgyalna 
2020. március 1. – Ma7.sk, bumm.sk 

A Most-Híd a napokban összehívja a párt elnökségi ülését. Ezt Magdeme Klára pártszóvivő 

erősítette meg. Bugár Béla pártelnök a párt gyenge választási eredményére reagálva korábban 

bejelentette, hogy lemond a tisztségéről. Az utódjáról a pártkongresszuson fognak dönteni. 

Bugár egyben tárgyalóasztalhoz hívta az MKP tagjait. Magdeme elmondása szerint az 

elnökség döntése nyomán hívható össze az országos tanács és a pártkongresszus. Ezen a 

kongresszuson választhatják meg aztán az új elnökséget és az új pártelnököt. A szóvivő 

közölte: Bugár már éjszaka felhívta Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét, hogy 
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https://felvidek.ma/2020/02/menyhart-jozsef-mozgositsunk-hogy-minel-tobb-leadott-szavazat-legyen/
https://ma7.sk/aktualis/milyen-volt-a-reszvetel-a-magyarok-lakta-jarasokban
https://ma7.sk/aktualis/mit-hozott-az-mko-es-a-vegyespart-csataja
https://ma7.sk/aktualis/a-most-hid-elnoksegi-ulest-hiv-ossze-az-mkp-val-targyalna


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 2. 
9 

tárgyalóasztalhoz hívja őt. A magyarok és más nemzeti kisebbségek parlamenti képviselet 

nélkül maradtak. Ezt a következő választásokon már nem engedhetjük meg magunknak. 

Azonnal munkához kell látnunk” – tolmácsolta Magdeme a Most-Híd álláspontját. Bugár 

hozzátette: továbbra is segíteni fogja a Most-Híd pártot, mert az szerinte „értékes projekt”. 

 

Dunaszerdahelyen az MKÖ győzött 
2020. március 1. – Ma7.sk 

A Csallóköz szívében ismét a magyar érdekképviselet diadalmaskodott, az MKÖ szerezte a 

szavazatok 44,88 százalékát. A második helyen azonban meglepetésre az OĽaNO végzett 

17,88 százalékkal, amely megelőzte az országos is teljesen leszereplő Hidat. A vegyespárt 

dunaszerdahelyi eredménye 15,09 százalék. Öt százalék felett már csak a PS/SPOLU végzett a 

városban, tehát elmondhatjuk, a dunaszerdahelyi választás első négy helyezettjéből csak egy 

párt jutott a parlamentbe. 

 

Szlovák választások - Gyors kormányalakítást és alkotmányos többséget akar a 
győztes párt elnöke 
2020. március 1. – MTI, Webrádió, Ma7.sk 

Mielőbbi kormányalakítást akar, alkotmányos többséget szeretne és négyéves kormányzással 

számol Igor Matovic, a szlovák parlamenti választáson győzelmet arató jobboldali mozgalom, 

az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) elnöke, aki erről vasárnap 

nyilatkozott a sajtónak. Matovic, akinek pártja a nem hivatalos végeredmények szerint a 

voksok 25 százalékát szerezte meg, kijelentette, hogy mindkét céljukat sikerült elérni. Az 

egyik az volt, hogy megdöntsék a leköszönő kormánypárt, az Irány "maffiáját", a másik pedig, 

hogy szavazatokat vegyenek el a radikális Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárttól (Kotleba - 

Ludová strana Nase Slovensko). Matovic jelezte, hogy bár kevesebb partnerrel is kormányt 

tud alakítani, minden "demokratikus erőt" megszólít, mert alkotmányos (háromötödös) 

többséget akar a 150 fős pozsonyi parlamentben, mivel az igazságszolgáltatás 

"megtisztítására" készül. Kijelentette: mihamarabbi kormányalakítást akar, és mindent 

megtesz annak érdekében, hogy kabinetje stabil legyen és végig kormányozza a következő 

négy évet. 

 

Preferenciaszavazatok: az MKP elnöke jelentős támogatást tudhat maga 
mögött 
2020. március 1. – Felvidék Ma 

Habár a tegnapi választásokon szerzett több mint 112 ezer szavazat nem volt elegendő a 

parlamenti küszöb átlépéséhez, a Magyar Közösségi Összefogás egyes jelöltjeire leadott 

preferenciaszavazatok mégis sokat elárulnak a magyar lista jelöltjeinek támogatottságáról. A 

legtöbb „karikát” – 39 423-at – a listavezető Bárdos Gyula kapta, ami részben nyilván 

köszönhető éppen ennek (vagyis hogy rendszerint a listavezetők söprik be a 

preferenciaszavazatok jelentős részét), de a közismert magyar politikus, Csemadok-elnök 

népszerűségének is. Hasonlóképp sok szimpátiaszavazatot tudhat magáénak az MKP elnöke, 
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https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahelyen-az-mko-gyozott
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-valasztasok-gyors-kormanyalakitast-es-alkotmanyos-tobbseget-akar-a-gyoztes-part-elnoke
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-valasztasok-gyors-kormanyalakitast-es-alkotmanyos-tobbseget-akar-a-gyoztes-part-elnoke
https://felvidek.ma/2020/03/preferenciaszavazatok-az-mkp-elnoke-jelentos-tamogatast-tudhat-maga-mogott/
https://felvidek.ma/2020/03/preferenciaszavazatok-az-mkp-elnoke-jelentos-tamogatast-tudhat-maga-mogott/
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Menyhárt József is, aki bár a listán az 5. helyen indult, 29 788 választópolgár tüntette ki 

bizalmával. Csak összehasonlításképpen: Bugár Béla, az egykor a szlovákok körében is a 

legnagyobb kedvencnek számító, mára azonban már többszörösen is bukott politikus 29 059 

voksot kapott az övéitől, de pártja is mindösszesen 59 174 szavazatot tudott begyűjteni. 

 

Duray Miklós: „Szemléletváltásra van szükség” 
2020. március 1. – Felvidék Ma 

A 2020-as szlovákiai parlamenti választások a magyar közösség számára a legrosszabb 

eredményt hozták: nem került be magyar párt a szlovák törvényhozásba. Duray Miklóst, a 

SZAKC elnökét kérdeztük, hogyan értékeli a választási eredményeket, tekintettel arra, hogy a 

következő kormányzási ciklusban a magyar közösség érdekképviselet nélkül maradt. „Nem 

lepődtem meg, mert azt lehetett sejteni, hogy az MKÖ nem jut be a parlamentbe. Persze 

titokban mindig reménykedik az ember. Azt viszont nem gondoltam, hogy a Most-Híd 

ennyire lemarad. Ez meglepett. Tulajdonképpen ez mutatja, hogy lezárult egy olyan korszak, 

amelyben a személyes érdekelvűség győzi le a közösségi érdekképviseletet. Ez egy 20-25 éve 

tartó korszak végét jelenti.” 

 

Menyhárt: Vállalom a felelősséget 
2020. március 1. – Új Szó 

A 2020-as parlamenti választás során egyik magyar érdekeltségű pártnak sem sikerült 

megugrania az 5 százalékos küszöböt, vagyis a magyar kisebbség a következő négy évben 

érdekképviselet nélkül marad. Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét ennek okairól és 

következményeiről, valamint az MKÖ jövőjéről kérdezte az Új Szó: „Igen, csalódott vagyok. 

Bíztam benne, hogy a mozgósítás, amelyért annyit dolgoztunk, végül magasabb számokat 

hoz. Ugyan mondhatnánk azt, hogy több szavazatot szereztünk, mint négy évvel ezelőtt, de 

ettől még a tény valós: nincs magyar képviselet a szlovák törvényhozásban. Ez nem jó 

eredmény.” 

 

A Nemzeti Összetartozás Éve Vajdaságban 
2020. február 28. – Pannon RTV 

A vajdasági Összetartozás Éve rendezvénysorozata a hagyományos június 4-ei, a Nemzeti 

Összetartozás Napjának hagyományos rendezvényét követően veszi kezdetét. A Szekeres 

László Alapítvány közleménye:A 2020. évben megszervezésre kerül a nemzeti 

összetartozás/erős magyar közösségek évéhez kapcsolódó programsorozat, ami a magyarság 

országhatárok feletti összetartozásáról, az egyetemes magyar nemzet gondolatáról szól. A 

Vajdaságban a Szekeres László Alapítvány koordinálásában valósul meg ez a 

rendezvénysorozat, a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából. 

 

Az anyanyelv mint kapaszkodó 
2020. március 2. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 
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A nyelvi kompetenciák fejlesztése volt a témája az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete szervezésében szombaton tizenharmadik alkalommal megtartott közoktatási 

konferenciának. A résztvevők a témát hazai és magyarországi előadók jóvoltából több 

szemszögből is megközelítették, abból az alapfelvetésből kiindulva, hogy az emberi 

kommunikáció alapvető eszköze az anyanyelv. A konferencia második részének a kisérettségi 

volt a témája, míg a rendezvény bevezetőjében a hallgatóság visszatekintett az ÉMPE tavalyi 

tevékenységére. A rendezvényt a szerbiai oktatási minisztérium és Magyarország Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogatta. 

 

Tartományi támogatások a magyarkanizsai általános iskolának 
2020. február 28. – Vajdaság MA 

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady-épülete 

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady-épületében felújították a kis 

tornaterem tetőjét, emellett pedig az iskola speciális osztálya interaktív taneszközökkel is 

bővült. A tartományi kormány támogatásával megvalósult projekteket ma megtekintette 

Nyilas Mihály, tartományi oktatási titkár, Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester és 

Szepesi Zoltán, az iskola igazgatója is. 

 

Nagybecskerek: Előadás a NEK-ről 
2020. február 29. – Vajdaság MA 

A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium illetékesei évente több alkalommal is 

szerveznek előadást, rendezvényt, amellyel nyitnak a nyilvánosság felé is, ajánlva azt mások 

figyelmébe is. Ma lelki napot tartottak a kollégiumban lakó lányok részére, de a meghívott 

vendég előadását a székesegyházban tartották meg, ahova a nagybecskereki egyházmegye 

minden tájáról érkeztek a hívők, hogy többet megtudjanak a Nemzeti Eucharisztikus 

Kongresszusról, amely világviszonylatban a katolikus egyház egyik legnagyobb eseménye 

ebben az évben. 

 

Magyar és ukrán mint idegen nyelvi kurzus indul a II. RFKMF gondozásában 
2020. március 1. – karpat.in.ua 

Hatodik alkalommal hirdette meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a magyar, 

valamint második alkalommal az ukrán, mint idegen nyelv oktatását. 2002-ben indultak az 

első nyelvi képzések a főiskola felnőttképzési intézetében. A mostani tanfolyamok egész 

Kárpátalja területén elérhetővé váltak. A magyar és az ukrán nyelvtanfolyamokra a 

Felnőttképzési központ 27 különböző könyvet szerzett be, amelyeket digitalizáltak, s minden 

diák számára elérhetővé tették. A képzéseken 75 oktató 228 csoportban fogja oktatni a 

tanulni vágyókat. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24762/Tartomanyi-tamogatasok-a-magyarkanizsai-altalanos-iskolanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24769/Nagybecskerek-Eloadas-a-NEK-rol.html
http://life.karpat.in.ua/?p=6432&lang=hu
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Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idén is közös standdal vesz részt a 
budapesti Utazás Kiállításon a nemzeti összetartozás évében 
2020. február 28. – karpatalja.ma 

A Magyarország egyik legnagyobb turisztikai seregszemléjének számító Utazás Kiállításon 

való részvétel kiemelten fontos a kárpátaljai turizmus népszerűsítése szempontjából. 

Kárpátalja immár hagyományosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével közös standdal 

mutatkozik be a rendezvényen, melynél a kiállítás nyitónapján sajtótájékoztatóra került sor. 

Az eseményen megjelent dr. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos arról tájékoztatta az 

egybegyűlteket, hogy már ötödik alkalommal sikerült támogatniuk Kárpátalja megjelenését 

az Utazás Kiállításon. A politikus örömmel jelentette be, hogy az elmúlt években végzett 

közös erőfeszítések eredményeként sikerült visszaállítani Kárpátalja turisztikai 

látogatottságát az urán-orosz konfliktus kitörése előtti szintre. 

 

Nyílt napot tartott a csapi Mese Óvoda 
2020. február 28. – karpat.in.ua 

Nyílt napot tartott a Csapi Mese Óvoda, ahol a főszerepet az ukrán és a magyar népi 

motívumok megismerése kapta. A gyerekek a magyar pártát és az ukrán viragkoszorú 

történetét ismerhették meg közelebbről. Játékos formában saját kezüleg díszíthették ki saját 

fejdíszüket. A pártát meleg gyurma felhasználásával fecskendő segítségével díszítették, a 

virágkoszorút pedig ujjfestéssel varázsolhatták színesebbé. A nap nem titkolt célja a két 

nemzet egymás tiszteletére való nevelés, az ukrán és a magyar kultúra kölcsönös elfogadása, 

hogy a magyar gyerekek az ukrán, az ukrán gyerekek pedig a magyar kultúrához kerüljenek 

közelebb. A foglalkozás két nyelven zajlott, ezáltal a magyar gyerekekhez közelebb kerül az 

ukrán nyelv, az ukrán gyerekekhez pedig a magyar nyelv ismerete. 

 

Népcsoportok a kancelláriaminiszternél 
2020. február 29. – volksgruppen.orf.at 

Az Ausztriában élő népcsoportok vezetőivel találkozott február 28-án, Susanne Raab 

kancelláriminiszter Bécsben a kancellári hivatalban. A találkozó egy konstruktív 

beszélgetésnek bizonyult. Raab, aki a kancellárián belül kultusz- és népcsoporti ügyekért is 

felelős, mind a hat Ausztriában elismert népcsoport képviselőivel tartott információcserét. 

 

BMKE: idén is népszerű volt a szavalóverseny 
2020. február 28. – volksgruppen.orf.at 

Idén február 27-én, rendezte meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népszerű magyar 

szavalóversenyét Felsőőrött. A megmérettetésen két helyszínen, közel 180 diák vett részt, 

akik két kategóriában – a magyar nyelv mint anyanyelv vagy mint idegen nyelv – 

versenyeztek. 
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https://karpataljalap.net/2020/02/28/karpatalja-es-szabolcs-szatmar-bereg-megye-iden-kozos-standdal-vesz-reszt-budapesti
https://karpataljalap.net/2020/02/28/karpatalja-es-szabolcs-szatmar-bereg-megye-iden-kozos-standdal-vesz-reszt-budapesti
http://life.karpat.in.ua/?p=6229&lang=hu
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3036916/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3036643/
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Elektronikus sajtó 

 
Öt kontinens 

2020. február 29. – Duna World 

 

Közösségszervező, tanár, iskolaigazgató, plébános, a magyar jezsuiták provinciálisa. 

Budapesttől Miskolcon át Torontóig ível Forrai Tamás atya eddigi, feladatokban gazdag 

életpályája. A Szent Erzsébet Katolikus Templom plébánosa a jezsuiták küldetéséhez híven 

Torontóban is a hit szolgálatában és az igazságosságot szem előtt tartva szervezte újjá a közel 

száz éves múltra visszatekintő egyházközség életét. 

 

Szepesi Bence nemzetközileg elismert klarinét- és szaxofonművész, a Magyar Klarinét és 

Szaxofon Társaság elnöke. A Miskolci Egyetem szaxofon tanáraként tekintélyes nemzetközi 

nyári mesterkurzusokon oktat, valamint elindította a fiatal magyar tehetségeket felkaroló 

nyári akadémiáját, a BalatonSaxot. Szepesi Bence jelenleg New York-ban él, és nemzetközi 

hírű  hangszer manufaktúrák nagykövete. A Carnige Hall-ban adott első koncertje szakmai 

körökben is nagy elismerésben részesült. Már több mint 30 országban lépett fel olyan 

előadókat kísérve, mint a Sting, Quincy Jones, Jose Carresas és Ennio Morricone. 

 

60 éve, 1960-ban alapították a torontói Kodály férfi énekkart az 1956-os forradalom után 

Kanadába menekült magyarok, hogy így ápolják meg kultúrájukat. Az évek során a paletta 

bővült és magyar néptáncot is elkezdtek tanítani. A 90-es években a magyar Táncház 

mozgalom alapján folytatták a tanítást, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend a kanadai 

magyar diaszpórában élő fiatalok körében.  

 

Nem csak hitet, hanem kultúrát is ápol Németh Maurus atya. Az 56-os forradalom sodorta el 

Magyarországról. Kaliforniában telepedett le. A Woodside Priory magyar alapítású bencés 

iskola igazgatója lett. Jelenleg ő az egyetlen magyar az USA harmadik legjobb 

középiskolájának számító intézményben.  

 

Legyen szó kiállítás szervezéséről vagy a hagyományok ápolásáról, Fodré Erikára lehet 

számítani. A Rómában élő hölgy számára nagyon fontos, hogy az olasz fővárosban élő 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-02-29-i-adas/
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magyarok meg tudják ünnepelni a jeles napokat, és igazi közösséget alkossanak. Kitartásának 

és szorgalmának eredményeként pedig egy testvérklubi kapcsolat is kialakult a két ország 

között. 

 

100 évvel ezelőtt milliók sorsát pecsételték meg a Párizs környéki békeszerződésekkel. Köztük 

volt Szegedi Lajos is, aki ugyanabban az évben látta meg a napvilágot, erdélyi földműves 

szülők gyermekeként, majd a II. világháború viszontagságait maga mögött hagyva kezdett új 

életet Ausztráliában 70 évvel ezelőtt. A diaszpórában élő magyar közösség 99. születésnapján 

ünnepelte a még mindig aktív Lajos bácsit, s választotta örökös tagjának a Gold Coasti 

nyugdíjas klub. 

 

Térkép 

2020. február 29. – Duna World 

 

Alig két hónappal a határidő előtt még csaknem 850 ezer aláírás hiányzik a Székely Nemzeti 

Tanácsnak a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezéséhez. Ahhoz, 

hogy az Európai Unió kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, 

etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevőktől. 

Ahatáridő május 7, addig kell összegyűlnie összesen 1 millió aláírásnak az Európai Unió 7 

tagállamából. 

  

Az Ung-vidék mutatkozott be nemrégiben Budapesten a Magyarság Házában. Az Úti kalauz 

magyaroknak című programsorozatot a Duna Palotában azzal a céllal indították el, hogy a 

Kárpát-medence különböző régióit mélyrehatóbban ismerje meg a budapesti közönség. 

 

Hova tovább? Ez az a kérdés, amely szinte minden végzős középiskolást foglalkoztat, és 

természetesen nincs ez másképp a határon túl sem. A muravidéki magyar középiskolás 

diákoknak azonban nem csak azt kell eldönteniük, mit szeretnének továbbtanulni, hanem azt 

is, hogy hol. Szlovéniában ugyanis tanulmányaikat magyar nyelven nem folytathatják. 

  

A Kultúra Lovagja elismerésben azok részesülhetnek, akik az egyetemes és magyar kultúráért 

dolgoznak, valamint közösségünkért is rengeteget tesznek. E kritériumoknak Csáky Sörös 

Piroska minden tekintetben megfelel. Az Újvidéki Egyetem Bölcsész Kara Magyar 

Tanszékének nyugalmazott tanárát, könyv és sajtótörténészt a magyar kultúra napján 

Budapesten avatták az egyetemes Kultúra Lovagjává. Az írott szó iránti szeretetet még ma is, 

nyugdíjasként is igyekszik tovább adni 

  

Tíz országban 36 ezren vettek részt az idei felolvasó maratonon. A csíkszeredai Kájoni János 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-02-29-i-adas-2/
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Megyei Könyvtár felhívására az érdeklődők ezúttal a 115 éve született József Attila költőre és 

alkotásaira figyeltek. A kezdeményezés immár 12 éve a magyar irodalom remekeit helyezi 

előtérbe, és a szervezők nem titkolt szándéka ezzel is az olvasás népszerűsítése.  

 

Széchenyi nyomában – barangolás a "legnagyobb magyar" életének Pozsonyhoz kötődő 

helyszínein. 

 

Kárpát Expressz 

2020. március 1. – M1 

 

Hétvégi magyar iskolák találkozója 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság meghívására immár 3. alkalommal érkeztek Budapestre a 

hétvégi magyar iskolák vezetői. 2020 az erős magyar közösségek éve, ezért a kormány 

pályázatokkal és szakmai továbbképzésekkel támogatja a diaszpórában élő embertársainkat 

is. Az idei találkozóra 30 ország 114 iskolai vezetője jött el, hogy kapcsolatokat építsenek és 

átadják egymásnak tapasztalataikat.  „A hétvégi magyar iskolák a motorjai ezeknek a 

közösségeknek, együtt dolgoznak az egyházakkal, civil szervezetekkel, cserkészettel. Sokszor 

nem is lehet ezeket elkülöníteni. Amikor a hétvégi magyar iskolákat segítjük, magyar 

közösségeket segítünk ahhoz, hogy erős közösségeket hozzunk létre, és ugye ennek az éve 

zajlik az idén.” – nyilatkozta Potápi Árpád János államtitkár. 

 

Az avasújvárosi magyar közösség  

Az Avas hegység lábánál, a Muzsdai tó és a Tarna patak szomszédságában fekszik 

Avasújváros. Földjei termékenyek, domboldalai ontják magukból a nemes szőlőfajtákat. Az 

1800 lakosú falut 98%-ban magyarok lakják, akik kiállnak az oktatásért és a kultúráért még a 

legnehezebb időkben is. Nemrég ismét elindult a néptáncmozgalom a Bokréta 

néptáncegyüttes megalakulásával és a hagyományőrző egyesület létrehozásával. A fontosabb 

ünnepek körül hagyományőrző eseményeket szerveznek, legutóbb a térség farsangi szokásait 

idézték fel. A falumúzeum rengeteg ilyen esemény helyszínéül szolgál. A hagyományok 

megőrzését idén egy délvidéki Petőfi programos ösztöndíjas, Szűcs Orsolya is segíti, aki 

néptáncot, népdalt oktat a gyerekeknek. 

 

Bálint nap Óbecsén 

Óbecsén a Csermely zenekar közreműködésével, egy táncház keretében ünnepelték a Bálint 

napot. Vezetőjük a Fokos zenekar prímása, Cseszák Zsombor, aki nagy szerencsének tartja, 

hogy zenekaruk példa a fiatalok előtt. A táncház az egész családnak, minden generációnak 

szól. A legkisebbek népi játékokkal ismerkednek. Vidámságtól és gyerekzsivalytól volt hangos 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2020-03-01-i-adas-3/
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az óbecsei kultúrkör, ahol magyar támogatással sikerült megszervezni ezt a felejthetetlen 

estét. 

 

Bölöni farsang 

Az erdővidéki település, Bölön farsangi ünnepségét több napos készülődés előzi meg. Krepp-

papírból virágkoszorút készítenek, amelyek a felvonuláson a lovakat díszítették. Előkészítik a 

farsangi szalmabábokat, a farsang előestéjén pedig a zsúfolásig telt kultúrházban 

hagyományőrző néptáncprogramot mutatott be a helyi Kék Virág együttes, a balatonvidéki 

Kis-Balaton táncegyüttes és a sepsiszentgyörgyi Zöld Fenyő néptáncegyüttes. 

 

Határok nélkül 

2020. február 28.  –Kossuth Rádió 

 

Szombaton parlamenti választást tartanak Szlovákiában. Botrányoktól hangos, politikusok és 

oligarchák elvtelen összefonódásaitól terhes négy év után ismét képviselőket választhatnak az 

emberek, köztük a felvidéki magyarok. Kétnyelvűség, szabad magyar anyanyelvhasználat, 

kisiskolák gondjainak rendezése – ezek lennének a legfontosabb feladatai a magyar 

képviselőknek a szlovák parlamentben, mondta a dunaszerdahelyi Dohorák Nóra közgazdász. 

  

Magyarok a Kárpát-medencében címmel végzett tavaly párhuzamos kutatást a Századvég 

Alapítvány, hogy felmérjék a négy legnagyobb külhoni régió, Kárpátalja, Felvidék, Erdély és 

Vajdaság magyarságának helyzetét, életvitelét, gazdasági állapotát és az asszimilációs 

folyamatokra adott válaszát. A kutatásról Faragó Csaba, az Alapítvány külügyi vezetője és 

Bauer Béla szociológus, vezető kutató számolt be Szabadkán, a Vajdasági Magyar Képző-, 

Kutató és Kulturális Központban. 

  

A Bálványos Intézet anyanyelv-használati jogokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos kutatásokat 

végez évek óta. felmérést végeztek arról, hogy a nyelvi jogok, hogy érvényesülnek a román 

közigazgatásban, vagy a nyelvi tudatosságról 3 erdélyi nagyvárosban. Az intézet nemrég tette 

közzé a romániai magyar tannyelvű iskolák nyelvhasználati szokásairól és nyelvi tájképéről 

végzett kutatásuk eredményeit, amelyekről Varga Szilvia, az intézet munkatársa számolt be. 

  

A székelyföldi megyék, bár fejlődésben nem érik utol az egyazon fejlesztési régióba sorolt 

nagy megyéket, mindent megtesznek, hogy az európai finanszírozási lehetőségeket 

kihasználják. A napokban a Közép Fejlesztési Régió vezetője tájékozató körúton számolt be az 

eredményekről. A csíkszeredai európai uniós pályázatokról, és fejlesztésekről Ráduly Róbert 

Kálmány polgármester beszélt.   

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-28_18-02-00&enddate=2020-02-28_18-40-00&ch=mr1
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Most már hagyomány, hogy február utolsó vasárnapján futnak. Hatodik alkalommal 

szerveztek jótékonysági futást debreceni amatőr sportolók, hogy adományokkal segítsék a 

dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi Gyermek Jézus otthonát. Az évek alatt egyre 

többen vállalják a Debrecen és Székelyhíd közötti 50 kilométeres táv megtételét.  

 

 

 


