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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Potápi: ma már a fiatalok is büszkék székely származásukra 
2019. február 2. – MTI, Híradó, Mandiner, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata 

Erdély.ma, Pannon RTV 

Ma már a bukovinai székely gyerekek, fiatalok is büszkék székely származásukra - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Bonyhádon, a 41. 

alkalommal megrendezett székely bálon az MTI-nek. Potápi Árpád János a völgységi város 

egyik legnagyobb kulturális rendezvényén felidézte: a bukovinai székelység 1978-ban vált 

széles körben ismertté a Kárpát-medencében, miután a Röpülj  páva elnevezésű vetélkedőt az 

izményi, aparhanti, bonyhádi székelyek nyerték meg. A siker nyomán megerősödött a 

hagyományőrzés, a székely emberek, főleg a fiatalok azután már nem szégyellték székely 

mivoltukat - mondta, hozzátéve: "azóta egyesületek, tánccsoportok, hagyományőrző 

rendezvények jöttek létre, amelyeken meg tudjuk mutatni magunkat". A hagyományőrzés 

fejlődését mutatja, hogy a bonyhádi székely bálon évente több mint ötszázan vesznek részt. 

 

Minden idők leghosszabb zarándokvonata indul a csíksomlyói pápai misére 
2019. február 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Minden idők leghosszabb zarándokvonatát indítja el Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói 

szentmiséjére a MÁV-Start Zrt. és a Misszió Tours utazási iroda – közölték a szervezők 

pénteken Szombathelyen. Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója a 

sajtótájékoztatón elmondta: Szombathelyről május 31-én indul el a Boldogasszony 

zarándokvonat, amelyet Budapesten kapcsolnak össze a Pécsről, Püspökladányban pedig a 

Nyíregyházáról, Debrecenből érkező szerelvénnyel, és június elsején hajnalban érkezik meg 

Csíkszeredába. A zarándokok részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd a 

vonat este indul vissza Magyarországra. 

 

Csángó középiskolásoknak szánt kollégiumot avattak Bákóban 
2019. február 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Moldvai csángó középiskolásoknak szánt kollégiumot avattak pénteken a moldvai Bákóban. 

Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke az 

MTI-nek elmondta: az erre a célra megvásárolt magánházban kialakított kollégium 15-20 

diák számára biztosít ellátást. Olyan diákoknak kívánnak helyet biztosítani benne a tanév 

második félévétől, akik a moldvai magyar oktatási program részesei voltak, és 9. osztálytól a 

bákói iskolák valamelyikében folytatják tanulmányaikat. Az RMPSZ elnöke elmondta, a 

kollégium azokból az adományokból jöhetett létre, amelyeket a Böjte Csaba ferences szerzetes 

által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány gyűjtött 2004 és 2006 között a külsőrekecsini 

csángó iskola felépítésére. 
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https://mandiner.hu/cikk/20190203_potapi_ma_mar_a_fiatalok_is_buszkek_szekely_szarmazasukra
https://mandiner.hu/cikk/20190203_potapi_ma_mar_a_fiatalok_is_buszkek_szekely_szarmazasukra
https://kronika.ro/kulfold/minden-idok-leghosszabb-zarandokvonata-indul-a-csiksomlyoi-papai-misere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/csango-kozepiskolasoknak-szant-kollegiumot-avattak-bakoban
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Rétvári: egyre több a külföldi hallgató a magyar egyetemeken 
2019. február 3. – MTI, hirado.hu, Origo.hu, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Öt év alatt több mint másfélszeresére nőtt a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták 

aránya, ami azt is jelzi, hogy egyre jobb a magyar egyetemek nemzetközi megítélése – mondta 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek. Rétvári Bence 

kiemelte: a felsőoktatás megerősítése miatt a magyar kormány az elmúlt években növelte az 

egyetemek és főiskolák költségvetési támogatását, ami 2010-ről 2019-re 46,1 százalékkal 

emelkedett. Országok szerinti bontásban az látható, hogy Magyarországra legtöbben 

Németországból érkeznek, a második helyen Szlovákia áll, majd Románia, Szerbia és Kína 

következik. Ezek alapján egyértelmű – közölte Rétvári Bence -, hogy nemcsak a szomszédos 

országok fiataljai, hanem a világ minden tájáról érkeznek az országba. 

 

Utasbiztosítási anomáliák – hátrányosan érinti a kettős állampolgárokat a 
romániai szabályozás 
2019. február 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem fizetnek a romániai biztosítók a kettős állampolgársággal rendelkező ügyfeleknek az 

állampolgárságuk szerinti országban elszenvedett károk, egészségügyi problémák esetén. Ez a 

szabályozás elsősorban a Magyarországon rendszeresen megforduló erdélyi magyarokat 

érinti hátrányosan. 

 

EP-választás: koalíció nem lesz, három kihívója akadt Sógornak és Winklernek a 
befutóhelyekért 
2019. február 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ öt politikusa nyújtotta be a pénteki határidőig a szükséges dokumentumokat 

azért, hogy befutóhelyre kerüljön a szövetség európai parlamenti jelöltlistáján – közölte az 

MTI kérésére Porcsalmi Bálint, az alakulat ügyvezető elnöke. Tájékoztatása szerint a 

szövetség mindkét jelenlegi EP-képviselője, Sógor Csaba és Winkler Gyula is újabb 

mandátumra pályázik. Nekik azonban Hegedüs Csillával, a szövetség kultúráért felelős 

ügyvezető alelnökével, Oltean Csongorral, az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági 

szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnökével, valamint Vincze 

Loránttal, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökével, az RMDSZ külügyi 

titkárával kell megmérkőzniük, ha mindnyájuk iratait formailag elfogadja a szövetség 

illetékes bizottsága. Porcsalmi Bálint elmondta: a jelöltek február 23-án az RMDSZ 

kongresszusán is bemutatkozhatnak, a rangsort pedig a Szövetség Állandó Tanácsa (SZÁT) 

állítja össze március elsején.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/retvari-egyre-tobb-a-kulfoldi-hallgato-a-magyar-egyetemeken/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/retvari-egyre-tobb-a-kulfoldi-hallgato-a-magyar-egyetemeken/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/utasbiztositasi-anomaliak-n-hatranyosan-erinti-a-kettos-allampolgarokat-a-romaniai-szabalyozas
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/utasbiztositasi-anomaliak-n-hatranyosan-erinti-a-kettos-allampolgarokat-a-romaniai-szabalyozas
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ot-rmdsz-es-politikus-versenyzik-befutohelyekert-a-szovetseg-ep-jeloltlistajan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ot-rmdsz-es-politikus-versenyzik-befutohelyekert-a-szovetseg-ep-jeloltlistajan
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Egy unionista román aktivista szerint a bukaresti közméltóságok távollétében 
Orbán Viktor fogadja a pápát Csíksomlyón 
2019. február 1. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Az Adevărul című román napilap blogrovatában George Simion aktivista azt írja, hogy június 

elején Orbán Viktor magyar miniszterelnök fogja fogadni Ferenc pápát Csíksomlyón. Havasi 

Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI megkeresésére úgy reagált: ez „sajtókacsa”, amivel 

„nem foglalkoznak”. 

 
Kulcsár-Terza összeférhetetlenség miatt átadta a stafétát a háromszéki MPP-
szervezet élén 
2019. február 1. – Krónika, transindex.ro 

Csáki Attila személyében új elnököt választott a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei 

szervezete a megyei küldöttek Sepsiszentgyörgyön tartott ülésén. Csáki Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselőt váltja a szervezet élén. Kulcsár-Terza József a Magyar Polgári Párt 

tavaly novemberben módosított alapszabályzatának előírásai miatt nem folytathatta elnöki 

tevékenységét. A statútum szerint ugyanis összeférhetetlen, ha egyazon személy az MPP-ben 

vezetői tisztséget tölt be, ugyanakkor más politikai alakulat választott képviselője. Kulcsár-

Terza esetében az RMDSZ-listán szerzett parlamenti képviselői pozíció jelentette az 

összeférhetetlenséget. 

 
Kelemen Hunor: a régiók Európája az, ami ma célravezető lehet  
2019. február 1. – transindex.ro 

A Marosvásárhelyen szervezett SZKT-ról, az RMDSZ közelgő kongresszusáról, valamint a 

gyulafehérvári ígéretekkel kapcsolatos törvénytervezetről is kérdezte Kelemen Hunort, az 

RMDSZ elnökét Tibor Szabó Zoltán A politika belülről legfrissebb adásában.  

 

Csíksomlyót is felkereste Navracsics Tibor uniós biztos  
2019. február 1. – maszol.ro 

Hargita megyébe látogatott csütörtökön Navracsics Tibor. Az Európai Bizottság kulturális, 

oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa a csíksomlyói kegytemplomot is meglátogatta, 

ezt követően sajtótájékoztatón ismertette látogatásának célját. Navracsics Tibor fontos 

feladatának nevezte, hogy a tagállami látogatásai során a főváros mellett a különböző 

régiókba is ellátogasson, hiszen az a terület, amelyért felelős, nem korlátozódik a fővárosokra. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy az unió jelmondata mentén – „Egyesülve a sokféleségben” – az 

olyan régiók, mint Székelyföld, helyi identitásai, értékei, erősítik Európát. Navracsics Tibor 

ugyanakkor a 2018-ban meghirdetett Kulturális Örökség Európai Éve szempontjából is 

fontosnak tartotta látogatását, figyelembe véve az erdélyi kulturális és épített örökség 

hozzájárulását az Unió sokszínűségéhez.  

 
Nagyváradon ért véget Navracsics Tibor uniós biztos erdélyi látogatása  
2019. február 1. – maszol.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/george-simion-aktivista-szerint-a-roman-kozmeltosagok-tavolleteben-orban-viktor-fogadja-a-papat-csiksomlyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/george-simion-aktivista-szerint-a-roman-kozmeltosagok-tavolleteben-orban-viktor-fogadja-a-papat-csiksomlyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-kulcsar-terza-osszeferhetetlenseg-miatt-atadta-a-stafetat-a-haromszeki-szervezet-elen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-kulcsar-terza-osszeferhetetlenseg-miatt-atadta-a-stafetat-a-haromszeki-szervezet-elen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27641&Kelemen_Hunor_a_regiok_Europaja_az_ami_ma_celravezeto_lehet
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27641&Kelemen_Hunor_a_regiok_Europaja_az_ami_ma_celravezeto_lehet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107624-csiksomlyot-is-felkereste-navracsics-tibor-unios-biztos
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107633-nagyvaradon-ert-veget-navracsics-tibor-unios-biztos-erdelyi-latogatasa
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107633-nagyvaradon-ert-veget-navracsics-tibor-unios-biztos-erdelyi-latogatasa
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Nagyváradon zárta erdélyi látogatását Navracsics Tibor kultúráért, oktatásért, 

ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős uniós biztos, aki partiumi pedagógusokkal is 

találkozott. Navracsics Tibor pénteken Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének 

ügyvezető elnöke, Hegedüs Csilla az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke és Vincze 

Lóránt  FUEN-elnök, az RMDSZ külügyi titkára társaságában tartott sajtótájékoztatót. Az 

uniós biztos elmondta, az RMDSZ meghívására érkezett Erdélybe, és látogatásának két fő 

célja volt: egy kultúr- és egy oktatáspolitikai. Rámutatott, 2018 a kulturális örökség európai 

éve volt, és az ennek keretében elindított programokat, támogatásokat folytatni szeretnék.    

 

Ebben a formájában nem támogatja a költségvetés tervezetét az RMDSZ  
2019. február 1. – maszol.ro 

Az idei költségvetés tervezetét ebben a formájában az RMDSZ elfogadhatatlannak tartja – 

jelentette ki a Maszolnak pénteken Kelemen Hunor. A szövetségi elnök közlése szerint 

elsősorban az önkormányzatokra áthárított plusz kiadásokat kifogásolják. "Erről a legutóbb 

tárgyalásainkon nem volt szó, teljesen váratlanul ért bennünket" – nyilatkozta a politikus.  

 

A politikusokat nem a pillanatnyi érdeknek kellett volna vezérelnie – L. Balogh 
Béni történésszel beszélgettünk  
2019. február 1. – maszol.ro 

Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnáziumban mutatták be csütörtökön este a Magyarok 

Romániában – száz év története című dokumentumfilm-sorozat negyedik részét, amely a dél-

erdélyi magyarság második bécsi döntést követő négy évét foglalja össze. A sorozat 

szerkesztője Vig Emese újságíró, legújabb részének szakmai koordinátora pedig L. Balogh 

Béni történész, levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa. A 

történészt a brassói bemutató előtt faggatták a magyar történelem eme zavaros időszakról.  

 
Antal Árpád: ráfáznak az önkormányzatok a költségvetés jelenlegi tervezetére  
2019. február 1. – maszol.ro 

Az önkormányzatok jelentős pénzösszegeket veszítenek, ha elfogadják a kormány ajánlatát a 

települések idei költségvetéséről – mutatott rá Antal Árpád. Hangsúlyozta, a tervezet szerint 

idén ugyan több pénz maradna helyben a személyi jövedelemadóból, de cserében 

többletkiadásokkal járó feladatokat is kapnának.  

 
Perdöntő lehet a nagykövetség válasza a székelyudvarhelyi zászlóügyben 
2019. február 1. – szekelyhon.ro 

Február 28-án hoz döntést a székelyudvarhelyi bíróság egy másik székelyudvarhelyi 

zászlóügyben, Gálfi Árpád polgármester ugyanis megfellebbezte a Hargita Megyei 

Törvényszék döntését, mely szerint a városvezetésnek pénzbírságot kell fizetnie, amiért tavaly 

október 23-ára piros-fehér-zöld színű dekorációval készültek. „Magyarország Bukaresti 

Nagykövetségétől kell válasz érkezzen Magyarország nemzeti lobogójára vonatkozóan, annak 

kötelező méreteiről, színeiről, megjelenési formájáról, ezért halasztották el a döntést. Ez a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107646-frissitve-ebben-a-formajaban-nem-tamogatja-a-koltsegvetes-tervezetet-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107625-a-politikusokat-nem-a-pillanatnyi-erdeknek-kellett-volna-vezerelnie-l-balogh-beni-tortenesszel-beszelgettunk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/107625-a-politikusokat-nem-a-pillanatnyi-erdeknek-kellett-volna-vezerelnie-l-balogh-beni-tortenesszel-beszelgettunk
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107645-antal-arpad-rafaznak-az-onkormanyzatok-a-koltsegvetes-jelenlegi-tervezetere
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107645-antal-arpad-rafaznak-az-onkormanyzatok-a-koltsegvetes-jelenlegi-tervezetere
https://szekelyhon.ro/aktualis/perdonto-lehet-a-nagykovetseg-valasza-a-szekelyudvarhelyi-zaszlougyben
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válasz ugyanis befolyásolhatja az ítéletet is” – tájékoztatott Ember Attila, a székelyudvarhelyi 

polgármesteri hivatal referense. 

 

Gyakran új munkahelyet kénytelenek keresni a szülők a gyermeknevelési 
szabadság után 
2019. február 1. – szekelyhon.ro 

Nem könnyű visszatérniük a munkaerőpiacra a gyermeknevelési szabadságról az 

anyukáknak, vagy adott esetben az apukáknak, ugyanis sokan közülük nem kapják vissza 

korábbi állásukat, így új munkahelyet kénytelenek keresni. A jogszabályok ugyan kötelezik a 

cégeket, hogy visszavegyék őket legkevesebb hat hónapig, azonban legtöbben szó nélkül 

aláírják a felmondásukat a munkaadó kérésére. 

 

Levették a feliratot és a zászlót is Szépvízen 
2019. február 1. – szekelyhon.ro 

Már a felirat és a zászló miatt indult per elsőfokú ítéletének kihirdetésére eltávolították a 

magyar nyelvű megnevezést és a székely zászlót a csíkszépvízi községháza homlokzatáról. A 

polgármester szerint most nincs értelme a szélmalomharcnak.  

 

Fesztiválüzemmódban Erdély és a Partium: hazai és magyarországi együttesek, 
lemezlovasok lépnek fel a zenei rendezvényeken 
2019. február 2. – Krónika 

A Maros-parton és a margittai strandon is színes koncertfelhozatallal várják idén a bulizni 

vágyókat: a Vibe Fesztivál és a Szabadság Feszt szervezői időpontokat, előadókat, bérletárakat 

jelentettek be. 

 

Ludovic Orban szerint az RMDSZ nem úgy viselkedik, mintha az Európai 
Néppárthoz tartozna 
2019. február 2. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Várjuk, hogy az RMDSZ úgy viselkedjék, mint ahogyan egy olyan pártnak illik, amely – a 

Nemzeti Liberális Párttal (PNL) együtt – az Európai Néppárthoz (EPP) tartozik – jelentette ki 

szombaton Kolozsváron Ludovic Orban, a PNL elnöke. Az ellenzéki alakulat északnyugati 

régiójának gyűlésén a pártelnököt arról kérdezték az újságírók, részt vesz-e az RMDSZ éppen 

Kolozsváron esedékes február végi kongresszusán. „Amint arról saját szemükkel 

meggyőződhettek, az RMDSZ az utóbbi időben több olyan kormánykezdeményezést 

megszavazott, amit nem támogatott a PNL, ugyanakkor nem állt ki sem az egyszerű, sem a 

bizalmatlansági indítványok mellett. Várjuk, hogy az RMDSZ úgy viselkedjék, mint ahogyan 

egy olyan pártnak illik, amely az EPP-hez tartozik, és ne támogasson egy olyan kormányt, 

amely óriási kárt tesz az országnak” – idézte Ludovic Orban válaszát az Agerpres 

hírügynökség. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakran-uj-munkahelyet-kenytelenek-keresni-a-szulok-a-gyermeknevelesi-szabadsag-gyes-utan
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyakran-uj-munkahelyet-kenytelenek-keresni-a-szulok-a-gyermeknevelesi-szabadsag-gyes-utan
https://szekelyhon.ro/aktualis/levettek-a-feliratot-es-a-zaszlot-is-szepvizen
https://szekelyhon.ro/aktualis/levettek-a-feliratot-es-a-zaszlot-is-szepvizen
https://kronika.ro/szines/fesztivaluzemmodban-erdely-es-a-partium-hazai-es-magyarorszagi-egyuttesek-lemezlovasok-lepnek-fel-a-zenei-rendezvenyeken
https://kronika.ro/szines/fesztivaluzemmodban-erdely-es-a-partium-hazai-es-magyarorszagi-egyuttesek-lemezlovasok-lepnek-fel-a-zenei-rendezvenyeken
https://kronika.ro/belfold/ludovic-orban-szerint-az-rmdsz-nem-ugy-viselkedik-mintha-az-europai-nepparthoz-tartozna
https://kronika.ro/belfold/ludovic-orban-szerint-az-rmdsz-nem-ugy-viselkedik-mintha-az-europai-nepparthoz-tartozna
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Sorin Cîmpeanu volt oktatási miniszter kitámadta Navracsics Tibor MOGYE-val 
kapcsolatos állásfoglalását 
2019. február 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Választási megfontolásból, politikai indítékkal történt beavatkozásnak tekinti Navracsics 

Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi EU-biztosnak a Marosvásárhelyi 

Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetemmel (MOGYTTE) kapcsolatos 

kijelentéseit Sorin Cîmpeanu volt oktatási miniszter, a romániai Rektorok Országos 

Tanácsának elnöke. Sorin Cîmpeanu az egyik közösségi portálon tett bejegyzésben kifogásolta 

szombaton Navracsics Tibor kijelentéseit. A rektorok tanácsának elnöke alaptalannak tartotta 

az uniós biztos kijelentését, amely szerint „nem szerencsés két héttel a vizsgaidőszak előtt 

megváltoztatni a vizsgázás rendjét”. A volt román oktatási miniszter közölte: az egységes 

tételek alapján történő vizsgáztatás bevezetéséről 2018 áprilisában döntött a marosvásárhelyi 

egyetem. 

 

Újabb tüntetésekre készülnek a magyar kar létrehozásáért 
2019. február 2. – szekelyhon.ro 

Újabb tüntetéseket szervez a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE), február 4-én és 5-én. A főszervező, Ádám Valérián arra szólít fel minden 

érintettet, illetve a magyar orvos- és gyógyszerészképzésért aggódó állampolgárt, hogy vegyen 

részt az eseményeken, ne maradjon azoktól távol. A terv szerint február 4-én és 5-én, hétfő, 

illetve kedd reggel 7 és délután 13 óra között a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetem főépülete előtt tüntet az RMOGYKE és Ádám Valérián, 

aki azt reméli, hogy ezúttal még többen eljönnek és csendes tiltakozásukkal fejezik ki 

nemtetszésüket mindazzal szemben, ami az egyetemen belül történik. 

 
Brassói dicséret a reptérépítésre kormánytámogatást követelő 
háromszékieknek 
2019. február 3. – Krónika 

Politikai leckeként értékelte Adrian Ioan Veștea, a Brassó Megyei Tanács elnöke, hogy a 

háromszéki politikusok pénzt kérnek a kormánytól a Brassó–Vidombák Nemzetközi 

Repülőtér építésére. A repülőtér nemcsak Brassó megye, hanem az egész térség fejlődését 

szolgálja, a Kovászna megyei politikusok példáját a Brassó megyei kormánypárti képviselők is 

követhetnék – szögezte le Facebook-bejegyzésében Veștea. Az ügy előzménye, hogy Tamás 

Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke azt nyilatkozta, arra kérték az RMDSZ 

csúcsvezetőségét, az idei költségvetésről zajló tárgyalásokon kezeljék prioritásként a brassói 

repülőteret, és a büdzsében különítsenek el pénzt a beruházásra. 

 

Kelemen: Ludovic Orban azt hiszi, ha minket sérteget, akkor jobb eredményt ér 
el a választásokon  
2019. február 3. – transindex.ro 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sorin-cimpeanu-volt-oktatasi-miniszter-kitamadta-navracsics-tibor-mogye-val-kapcsolatos-allasfoglalasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sorin-cimpeanu-volt-oktatasi-miniszter-kitamadta-navracsics-tibor-mogye-val-kapcsolatos-allasfoglalasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-tuntetesekre-keszulnek-a-magyar-kar-letrehozasaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-tuntetesekre-keszulnek-a-magyar-kar-letrehozasaert
https://kronika.ro/gazdasag/brassoi-dicseret-a-repterepitesre-kormanytamogatast-kovetelo-haromszekieknek
https://kronika.ro/gazdasag/brassoi-dicseret-a-repterepitesre-kormanytamogatast-kovetelo-haromszekieknek
http://itthon.transindex.ro/?hir=54299&Kelemen_Ludovic_Orban_azt_hiszi_ha_minket_serteget_akkor_jobb_eredmenyt_er_el_a_valasztasokon
http://itthon.transindex.ro/?hir=54299&Kelemen_Ludovic_Orban_azt_hiszi_ha_minket_serteget_akkor_jobb_eredmenyt_er_el_a_valasztasokon
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Ludovic Orban alapvető stratégiai hibát követ el és nem érti, hogy kivel áll versenyben az 

európai parlamenti választásokon - jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

válaszként a PNL elnökének szombati nyilatkozatára. Orban szombaton azt mondta: "Várjuk, 

hogy az RMDSZ úgy viselkedjék, mint ahogyan egy olyan pártnak illik, amely az EPP-hez 

tartozik, és ne támogasson egy olyan kormányt, amely óriási kárt tesz az országnak". Kelemen 

Hunor a Mediafaxnak azt mondta, hogy több okból is megdöbbentette Ludovic Orban 

nyilatkozata. Egyrészt azért, mert véleménye szerint a PNL-nek nincs értelme a szombatihoz 

hasonló nyilatkozatokat tenni az RMDSZ-ről, hiszen a Nemzeti Liberális Párt nem az általa 

vezetett alakulat versenytársa a választásokon.  

 

Az SZNT újrakezdené az önkormányzati határozatok elfogadását 
2019. február 4. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács újrakezdené öt évvel ezelőtt elindított akcióját, miszerint a régió 

önkormányzatai határozatban nyilvánítsák ki csatlakozásukat a történelmi Székelyföldhöz. 

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke azzal érvel, hogy a Moldovai Köztársasággal 

való egyesülést sürgető román önkormányzati döntésekhez képest a székelyek autonómiát 

akarnak, azaz nem revizionisták. Mezei János MPP-elnök bírálta az RMDSZ hozzáállását, és 

azt is meglebegtette, hogyha a szövetség nem változtat kompromisszumképtelen politikáján, 

az MPP és az EMNP közös független jelöltet indít az európai parlamenti választásokon. Ez 

esetben pedig szerinte „garantált”, hogy az RMDSZ-nek egy képviselője sem jut ki Brüsszelbe. 

 

Mélyrománok magyarfóbiája 
2019. február 4. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezérci9kke szerint „Orbán Viktor vélelmezett szerepe pedig nem más, mint álhír – 

vagy hogy ő is értse: fake news –, a pasztorális látogatásra készülő Ferenc pápa csíksomlyói 

vendéglátói ugyanis kizárólag a ferencesek lehetnek. A beteges magyar- és Orbán-fóbiában 

szenvedő, Erdélyt, de különösen a Székelyföldet elszakadástól féltő mélyrománokat azonban 

a tények nem zavarják, és üldözési mániájukban képesek a pápalátogatást is magyarellenes 

hergelésre felhasználni”. 

 

Szlovák elnökválasztás - Tizenöt jelölt közül lehet választani a voksolás első 
körében 
2019. február 1. – MTI, Webrádió 

A jelentkezését benyújtó tizennyolc személy közül tizenöt államfőjelöltségét hagyta jóvá a 

pozsonyi törvényhozás elnöke, Andrej Danko pénteken, rájuk lehet majd szavazni az ötödik 

közvetlen szlovák elnökválasztás első körében, március 16-án. A szlovákiai államfőválasztások 

sorában az idei a második, amelyen indul magyar jelölt is Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke személyében. Az előző elnökválasztáson Bárdos Gyula, a 

Csemadok elnöke indult magyar jelöltként, ő jó eredményt elérve a voksok több mint öt 

százalékát szerezte meg. Menyhárt a felvidéki magyarság gondjaira akar rávilágítani, 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-elnokvalasztas-tizenot-jelolt-kozul-lehet-valasztani-a-voksolas-elso-koreben
https://webradio.hu/hirek/kulfold/szlovak-elnokvalasztas-tizenot-jelolt-kozul-lehet-valasztani-a-voksolas-elso-koreben
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jelölésével az MKP azt akarja elérni, hogy meghallják a felvidéki magyar közösség hangját és 

azt, hogy őket is képviselje valaki. A márciusi megmérettetésen indul Bugár Béla, a Most-Híd 

elnöke is, de a vegyes párt nem sokkal a jelöltállítás után jelezte: Bugár nem magyar 

jelöltként, hanem szlovák állampolgárként indul.  

 

„Hiteles politizálást kérünk!”- Nógrádban járt az MKP államfőjelöltje 
2019. február 1. – Ma7.sk 

Január 31-én Nógrádba látogatott Menyhárt József, az MKP elnöke, köztársaságielnök-

jelölte. A füleki Magyar Közösségi Házban a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltjével Csúsz 

Péter, az MKP járási elnöke beszélgetett. Menyhárt József bemutatkozásában cserkész 

múltjáról, tanári pályájáról, illetve politikai szerepvállalásáról beszélt. Elmondta: olyan 

kampányba fogtak bele, melynek alapja, hogy minden térséget, lehetőleg többször, is meg 

tudjanak látogatni. „Azzal a szándékkal vállaltam az államfőjelölti megméretést, hogy a 

magyar közösség is hallassa a hangját, és a kicsi hangból végre nagyobb hang legyen”- 

mondta, hozzátéve: a cél a mozgósítás, hogy minél több magyar ember menjen el választani. 

 

Határon átnyúló együttműködés a népi hagyományok felelevenítésére 
2019. február 1. – Ma7.sk 

A határ menti régióban évszázadok óta élnek együtt különböző nemzetiségek közös, 

részleteiben mégis eltérő kulturális hagyományokat kialakítva. A népzenei- és 

néptánctradíciók felelevenítését tűzte ki célul az Igrice Néptáncegyüttes és az Ilosvai Selymes 

Péter Néptáncegyüttes a LiTE Projekt keretében. A partnerek közötti együttműködés 

megalapozását és a tudáscserét szolgálják a Nagyidán és Nyíregyházán megrendezésre kerülő 

workshopok, melyek keretében a táncosok létrehozták az egyedülálló CBC Táncegyüttest. 

Céljuk új tánclépések és koreográfiák elsajátítása, egymás hagyományainak megismerése. 

 
Magyar Vigadóbál: hagyományokra épülő új báli trend született 
2019. február 1. – bumm.sk 

Minden várakozást felülmúlt a Pozsonyi Magyar Vigadóbál, amit kilencedik alkalommal 

szerveztek meg a Szlovák Filharmónia épületében. Impozáns helyszínen, ínyenc menüvel, 

szórakoztató műsorral és kiváló zenével született meg egy hagyományokat tiszteletben tartó, 

mégis teljesen új báli trend. Január 26-án a Reduta épülete megtelt a szlovákiai magyarság 

krémjével és a magyarországi vendégekkel. A bálra érkező hölgyek és urak már a vacsora 

elején érezték azt a különleges varázslatot, ami aztán az első napsugarakig kitartott. A 

szervezők ügyeltek arra, hogy a rendezvény dramaturgiája leginkább egy színházi előadásra 

hasonlítson. 

 

Bugár Béla: Az eredmények számítanak, nem az érzelmek 
2019. február 1. – bumm.sk 

Október óta zajlik Bugár Béla kampánya, hiszen a Híd első embere megméretteti magát a 

köztársaságielnök-választáson. Országjáró körútjának huszadik állomása volt Gútán, ahol 
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https://ma7.sk/tajaink/bhiteles-politizalast-kerunkr-nogradban-jart-menyhart-jozsef-allamfojelolt
https://ma7.sk/tajaink/hataron-atnyulo-egyuttmukodes-a-nepi-hagyomanyok-feltamasztasaert
https://www.bumm.sk/regio/2019/02/01/magyar-vigadobal-hagyomanyokra-epulo-uj-bali-trend-szuletett
https://www.bumm.sk/regio/2019/02/01/bugar-bela-az-eredmenyek-szamitanak-nem-az-erzelmek
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zsúfolásig megtelt terem várta a párt elnökét. A lakossági kérdések érintették a parlamenti 

munkát, a környezetvédelmet, az oktatást és a szlovákiai magyarság nyelvtudását. Bugár Béla 

országjáró körútjának egyik állomása volt Gúta. Péntek este sok érdeklődő érkezett a Miért? 

címet viselő fórumra, ahol Híd elnöke a Balla Igorral folytatott beszélgetés után szívesen 

válaszolt a hallgatóság kérdéseire is. Bugár Béla elmondta, azért most indul a köztársasági 

elnöki posztért, mert minden területen feszültséget érzékel. Álláspontja szerint olyan 

politikusra van szüksége az országnak, aki nem megoszt, hanem összeköt.  

 

Keresztyén óvodát épít a királyhelmeci református gyülekezet 
2019. február 1. – Felvidék Ma 

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is bekapcsolódott. Ennek keretében a Felvidéken is 

több új óvoda és bölcsőde építése kezdődhetett meg a gyülekezetekben. Közéjük tartozik 

Királyhelmec is, ahol a templom kertjében épülne meg egy új egyházi oktatási intézmény két 

óvodai és egy bölcsődei osztállyal. Az Egyetemes Egyház elöljárói a program meghirdetésétől 

kezdve úgy tekintettek Bodrogköz központjára, Királyhelmecre, mint az új óvodák egyik 

lehetséges helyszínére. Ennél örvendetesebb az, hogy látva a szükséget és az Isten által adott 

lehetőséget, valamint felismerve az új szolgálat lehetőségét a felnövekvő nemzedék irányába, 

az egyházközség elöljárói, presbiterei pozitívan fogadták egy új keresztyén óvoda alapításának 

lehetőségét és egyhangúlag az ügy mellé álltak. 

 

A felvidéki magyarság köztársaságielnök-jelöltje 
2019. február 3. – Felvidék Ma 

A Szlovák Hírügynökség egy összefoglalóban mutatta be a 15 köztársaságielnök-jelöltet, 

köztük Menyhárt Józsefet, az MKP jelöltjét. A Magyar Közösség Pártja elnökét, Menyhárt 

Józsefet indítja jelöltként a köztársaságielnök-választáson. Jelölését a Dunaszerdahelyen 

megrendezett ünnepi kongresszuson hagyták jóvá, melyre tavaly szeptember 29-én került sor 

a párt megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Ahogy a TASR-nak elmondta, 

indulásával be akarja bizonyítani, hogy a felvidéki magyarság képes saját elnökjelöltet 

indítani, aki képviselné az érdekeit. A kongresszuson az összes küldött támogatta Menyhárt 

jelölését. 

 

Az UNICEF szerbiai igazgatóját fogadta Pásztor István 
2019. február 1. – Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Regina De Dominicis, az UNICEF 

szerbiai igazgatója egyebek mellett a további együttműködésről szóló modellekről és 

lehetőségekről egyeztetett. Pásztor a tartományi kormány legjelentősebb elvégzett 

programjairól is tájékoztatta az UNICEF szerbiai igazgatóját. Ezek közé tartozik a tartomány 

területén élő gyerekek és fiatalok jogainak és helyzetének javítása, illetve a szociálisan és 

egészségügyileg veszélyeztetett polgárok megsegítéséért tett lépések is. 
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https://felvidek.ma/2019/02/keresztyen-ovodat-epit-a-kiralyhelmeci-reformatus-gyulekezet/
https://felvidek.ma/2019/02/a-felvideki-magyarsag-koztarsasagielnok-jeloltje/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-unicef-szerbiai-igazgatojat-fogadta-pasztor-istvan
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A szülők petícióval küzdenek az óbecsei Petőfi Sándor iskola megmaradásáért 
2019. február 2. – Pannon RTV 

Egy héttel ezelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei szervezete, pénteken este a szülői 

tanács tagjai tartottak sajtótájékoztatót az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola ügyében. 

Azért fordultak a nyilvánossághoz, mert a városban egy ideje az a hír terjed, hogy az iskolára, 

amelyben zömmel magyar gyerekek tanulnak, lakat kerülhet. A szülők tegnap este úgy 

döntöttek, hogy petícióval küzdenek a 64 éves tanintézmény megmaradásáért, ahol jelenleg 

253 gyerek tanul. 

 

Százéves a Vajdasági Gazdasági Kamara 
2019. február 1. – Pannon RTV 

A központi ünnepségén jelen volt számos kimagasló eredményt elért vállalkozó és 

üzletember, valamint a tartományi illetékesek. Szóltak az intézmény múltjáról, a kihívásokról, 

a célokról. A jubileumon rámutattak azokra a gazdasági folyamatokra, amelyek jelentős 

mértékben hozzájárultak nem csak a tartomány, hanem Szerbia fejlődéséhez is. Boško 

Vučurević, a kamara elnöke elmondta, hogy az elmúlt két évben harminc megállapodás 

született különböző gazdasági szervekkel és tudományos intézményekkel. 

 
Ma van Újvidék város napja 
2019. február 1. – Vajdaság MA 

Ma ünnepli Újvidék a város napját. Ezen a napon 1748-ben adományozott városi rangot a 

településnek Mária Terézia magyar királynő, osztrák császárnő. A város magyarsága tegnap 

este ünnepelt az Újvidéki Színházban, a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében, ahol a 

polgármesteren kívül megjelentek a magyar nagykövetség és Pécs város képviselői is. 

 
Zenta: Koszorúzással emlékeztek a tragikus 1849-es gyertyaszentelőre 
2019. február 2. – Vajdaság MA 

Az 1849 februárjában szörnyű mészárlás során kivégzett zentai áldozatokra emlékeztek ma 

délelőtt a helyi Felsővárosi köztemetőben, ahol az megkoszorúzták az 1848-49-es magyar 

forradalom és szabadságharc síremlékét. A megemlékezés kezdetén felcsendült a magyar 

himnusz, majd Juhász Lassú Kornélia, a Városi Könyvtár munkatársa üdvözölte a 

résztvevőket. Az esemény szónoka Homolya Ákos történelem- és földrajztanár, a Rákóczi 

Szövetség helyi ifjúsági szervezetének elnöke volt, aki a vérengzés előzményeit is részletesen 

felidézte. 

 
Teátrumi napokat rendeznek Zentán 
2019. február 2. – MTI, Magyar Szó, Pannon RTV 

Öt napon át magyar nyelvű színházi programok várják a vajdasági közönséget a III. Teátrum 

Neked! Fesztiválon a Zentai Magyar Kamaraszínházban február 20. és 24. között. A Magyar 

Teátrumi Társaság és a Zentai Magyar Kamaraszínház ingyenes rendezvénysorozata a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szulok-peticioval-kuzdenek-az-obecsei-petofi-sandor-iskola-megmaradasaert
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szazeves-vajdasagi-gazdasagi-kamara
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23281/Ma-van-Ujvidek-varos-napja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23286/Zenta-Koszoruzassal-emlekeztek-a-tragikus-1849-es-gyertyaszentelore.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3901/kultura_szinhaz/196786/Te%C3%A1trumi-napokat-rendeznek-Zent%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3901/kultura_szinhaz/196786/Te%C3%A1trumi-napokat-rendeznek-Zent%C3%A1n.htm
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személyes beszélgetéstől a mesejátékokon át a felnőtteknek szóló előadásokig minden 

korosztálynak tartalmas szórakozást kínál - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott 

közleményében.  

 

Gyarapodik a vajdasági cserkészmozgalom 
2019. február 3. – Pannon RTV 

Szentmisével és a képzési programmal ma a muzslyai Emmausz katolikus fiúkollégiumban 

befejeződött a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség felnőttképzésének második állomása. A 

felnőttképzésen húsz személy vesz részt. A muzslyai háromnapos képzésen 

cserkésztörténelemmel és cserkészpedagógiával kapcsolatos tudnivalókat igyekeztek átadni a 

képzés részvevőinek. 

 

Az anyanyelvi oktatás jogáról szóló kötetet mutatnak be Kijevben 
2019. február 1. – karpatalja.ma 

Ukrajna fővárosában, Kijevben mutatják be a Csernicskó István és Tóth Mihály által 

szerkesztett „Az anyanyelvi oktatás joga: Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája” 

című, magyar, ukrán és angol nyelven megjelent kötetet február 5-én. A kárpátaljai kutatók 

által szerkesztett kiadvány az anyanyelvi oktatás kérdését szabályozó jogszabályok ide 

vonatkozó részleteit közli azoknak az államoknak a gyakorlatából, amelyekhez a mai 

Kárpátalja tartozott 1867-től Ukrajna függetlenné válásáig, majd a szuverén Ukrajna 

jogrendszeréből is idézi a témába vágó törvényeket. A kötet szerkesztői kitekintésként 

megvizsgálták azt is, hogyan kezeli az anyanyelvi oktatás jogát a Kárpátaljával szomszédos 

Szlovákia, Magyarország és Románia. 

 
Megmutatták, hogy kell járni – idősek bálja Nagydobronyban 
2019. február 2. – karpatalja.ma 

Első alkalommal rendezett bált az idősebb korosztály számára a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Cibere Néptáncegyüttese és a Pro Cultura 

Subcarpathica (PCS) civil szervezet. A hagyományteremtő szándékkal megtartott 

rendezvénynek a Nagydobronyi Magyar Népművészeti Tanoda adott otthont február 2-án. 

 

Egy speciális iskola élete 
2019. február 1. – Kárpátalja 

Tiszakeresztúr közigazgatási területén belül, de jelentős távolságra a falutól, a Nagy-Iday 

nemesi család 1890 körül épült, szép, eklektikus stílusú kúriájában, valamint az 1960–1970-

es években mellette felhúzott két, akkor modern épületben működik a Tiszakeresztúri 

Speciális Bentlakásos Általános Iskola, ahol szellemileg visszamaradott (ám nem 

nagymértékben visszamaradt) 6–16 éves gyermekeket, fiatalokat oktatnak, s az órákon kívül 

is foglalkoznak velük. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/gyarapodik-vajdasagi-cserkeszmozgalom
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/gyarapodik-vajdasagi-cserkeszmozgalom
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/az-anyanyelvi-oktatas-jogarol-szolo-kotetet-mutatnak-be-kijevben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/megmutattak-hogy-kell-jarni-idosek-balja-nagydobronyban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/megmutattak-hogy-kell-jarni-idosek-balja-nagydobronyban/
https://karpataljalap.net/2019/02/03/egy-specialis-iskola-elete
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A kultúra – híd – Kijevben tartott magyar táncházat a Sodró 
2019. február 2. – Kárpátalja 

A 2014-ben megalakult Sodró együttes, valamint Váradi Enikő és Jakab István táncosok hat 

évvel ezelőtt kezdték népszerűsíteni a magyar népzenét és néptáncot az Ungváron tanuló 

magyar diákok körében. Azóta anyaországi támogatásnak köszönhetően a megye több 

településére eljutottak, évente 50 táncházat és folkkocsmát tartanak, nemrég Kijevben is 

megtartották az első táncházukat, ahol a vártnál is többen ropták velük a magyar 

néptáncokat. Tevékenységüket novemberben a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási 

Hivatal díszoklevéllel ismerte el, most pedig a magyar kultúra napja alkalmából a Magyar 

Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága tüntette ki elismerő oklevéllel az együttes alapítóját 

és művészeti vezetőjét, Váradi Enikő néptáncost, újságírót a kárpátaljai magyar kultúra 

fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért.  

 

Magazinműsorok rólunk, nekünk - A Facebookon csúcsokat döntöget a TV21 
Ungvár nézettsége 
2019. február 1. – Kárpátalja 

Hétköznapokon már napi két óra, hétvégenként napi két és fél óra saját gyártású magyar 

nyelvű műsort sugároz a TV21 Ungvár nevű új kárpátaljai magyar televízió, amelynek 

nézettsége a Facebookon elérte a napi 21 000 nézőt, ami a környező országokban működő 

regionális televíziókkal összehasonlítva is kiemelkedő eredmény. Az utóbbi időben az egy 

napon mért legalacsonyabb nézettségük is meghaladja a háromezret. A kárpátaljai magyar 

televíziónak egyre informatívabb a hírműsora, és tizenhárom állandó magazinműsorral is 

jelentkezik. A napi hat órás magyar nyelvű műsoridő többi részében februártól az MTVA-tól 

átvett tartalmakat láthatunk, amit a kollektíva bővülésével egyre nagyobb arányban 

szeretnének saját tartalommal megtölteni tudtam meg Kulin Zoltántól, az új kárpátaljai 

magyar televízió vezérigazgatójától.  

 

Üléseztek a Népcsoporttanácsok 
2019. február 1. – volksgruppen.orf.at 

Megtartották idei első értekezletüket az ausztriai népcsoporttanácsok képviselői. A hat 

elismert kisebbség küldöttei tegnap, csütörtökön Bécsben találkoztak, hogy megvitassák, 

milyen programmal fordulnak ebben az évben az osztrák törvényhozáshoz.  

 

Fergeteges farsang a Csurgó zenekarral 
2019. február 3. – volksgruppen.orf.at 

Vidám hangulatú, farsangi felvonulásnak és interaktív koncertnek voltak a részesei a bécsi 

gyerekek február 1-én, pénteken. A jó hangulatról a népszerű Csurgó zenekar gondoskodott, 

akik nem először jártak Bécsben. 
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https://karpataljalap.net/2019/02/02/kultura-hid
https://karpataljalap.net/2019/02/01/magazinmusorok-rolunk-nekunk
https://karpataljalap.net/2019/02/01/magazinmusorok-rolunk-nekunk
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2962265/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2962473/
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Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2019. február 2. – Duna World 

 

Csíkszereda és környéke Székelyföld leghidegebb térsége, ezért az ott élők azt szokták 

mondani, hogy a gyerekek korcsolyával a lábukon születnek… és nem véletlenül terjedt ez el, 

hiszen a székely városban szinte mindenki tud korcsolyázni, illetve jégkorongozni. A fél évig 

tartó teleiről is híres városban 100 éve honosították meg a jégkorongozást. Amióta pedig 

létrejött a Székelyföldi Jégkorong Akadémia az alcsíki és felcsíki iskolákban, a tanórákon is 

tanulnak korcsolyázni a diákok. Az Akadémia anyaországi támogatással most újabb 

létesítménnyel gazdagodott. 

 

A 20. század eleji Nagyvárad, a magyar kulturális élet egyik legjelentősebb központja, Ady 

Endrének pedig egyik legkedvesebb városa volt, ahova 1900 elején szegődött hírlapírónak. A 

Kőrös-parti Párizs tele van Ady emlékhelyekkel. Az egykori Mülleráj Cukrászda teraszáról 

például ugyanúgy megcsodálhatjuk a parti korzót, ahogy tette azt versírás közben annak 

idején Ady. A Magyar Kultúra napját csaknem 2 évtizede határokon átnyúló programokkal 

ünneplik meg Nagyváradon. A város legfontosabb kulturális intézményei centenáriumi évet 

indítottak Ady Endre halálának századik évfordulója alkalmából. 

 

Királyhelmeciek sikere az anyaországban! A Nagy Háború című képzőművészeti pályázaton, 

amelyet az 1.világháború befejezésének 100. évfordulójára hirdettek meg - a Felvidékiek 

minden kategóriában és minden korosztályban vittek haza díjat Tuzsérról. A Bodrogközi és 

Ung-vidéki Alkotók Társasága 4 évtizeddel ezelőtt alakult meg, amelynek gyerekek és ifjú 

pályakezdők is tagjai. 

 

Már kicsi gyerekként szerepeltek hangszereikkel a nagyok mellett, majd amikor megalakult a 

Fokos Zenekar, attól kezdve a vajdasági táncház mozgalomban fontos feladatuk lett. Aztán, 

ahogy teltek az évek a vajdasági zenészek egyre sikeresebbek lettek. Decemberben 

megnyerték a Fölszállott a Páva tehetségkutató műsor Döntők Döntőjének hangszeres 

szólisták és zenekarok kategóriáját. Egy millió forintos nyereményüket pedig az óbecsei 

Lurkóháznak ajándékozták. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-02-02-i-adas/
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Van, ahol fényűző bálok során, filmbe illő szerelmek kötődtek, máshol zárt ajtók mögött egy 

egész országot érintő döntések születtek. Az épületek múltunk élő tanúi ma is. Az erdélyi 

műemlékekhez izgalmas legendák, titokzatos információk fűződnek, mindegyiknek megvan a 

maga története. Hogy ezek ne merüljenek feledésbe, a fiatalok elkezdték jelképesen örökbe 

fogadni a műemlékeket. Az Örökségünk őrei program az utóbbi években mozgalommá nőtte 

ki magát, amelynek már több mint nyolcvan épület került a középpontjába a középiskolások 

kreativitásának köszönhetően.  

 

Öt kontinens 

2019. február 2. – Duna World 

 

A múlt hét végén világszerte megemlékeztek a náci népirtás csaknem 6 millió áldozatáról. A 

holokauszt nemzetközi emléknapja kapcsán mi egy olyan asszony történetével tisztelgünk az 

elpusztítottak előtt, akinek sikerült a csaknem lehetetlen, túlélte  a koncentrációs tábort.  

 

Mint oly sok honfitársa, Mécs János is 1956-ban hagyta el szülőföldjét és kezdett új életet a 

világ másik végén. Hazaszeretetét új otthonában, az ausztráliai Sydneyben álmodta képekbe. 

 

Istentisztelettel egybekötött ünnepséget tartott a Sydneyi Magyar Református Egyház a 

magyar kultúra napja alkalmából. Az eseményen nemcsak a Himnusz kéziratának 

befejezésére emlékeztek, hanem a 100 esztendővel ezelőtt, január 27-én elhunyt költőre, 

újságíróra Ady Endrére is.  

 

A Párizsi Magyar Intézetben idén is folytatódik  a magyar irodalmi művek filmadaptációinak 

tematikus bemutatása.  

 

Élő zene, magyaros ételek és vicces jelmezek színesítették a bécsi Széchenyi István 

Cserkészcsapat farsangi bálját, amelyen több mint kétszáz magyar mulatott együtt. 

 

Harmadik alkalommal rendeztek hagyományőrző disznótorost egy Torontóhoz közeli farmon. 

Az eseményen számos kanadai szervezet képviseltette magát.  

 

Csaknem negyed százada immár annak, hogy létrehozták a Halmstadi Barátság Egyesületet 

az ott élő magyarok. Mára már rendszeres programokkal örvendezteti meg tagjait.  

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-02-02-i-adas/
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Az örökség újratanulása és a saját szájíz szerinti feldolgozása. Ez a szándék hallható ki  a San 

Franciscoból származó Vadalma együttes új lemezének dalaiból.  

 

 

Határok nélkül 
 
2019. február 1. – Kossuth Rádió 

 

Kiderült, mégsem sebezhetetlen a hírhedt feljelentő. A székelyföldi polgármestereket és magyar 

intézményeket évek óta zaklató és sakkban tartó Méltóságért Európában Polgári Egyesület nem 

működik törvényesen, ezt most már bíróság is kimondta Romániában. Nem elég ugyanis 

létrehozni egy egyesületet, hogy legyen valami mögé bújni a feljelentésekkel, hanem azt 

működtetni is kell az alapszabálynak megfelelően.  

 

A májusi európai parlamenti választások kapcsán Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke továbbra is egy választási koalíció létrehozását szorgalmazza, amelynek – véleménye 

szerint – jóval nagyobb lenne a mozgósító ereje. Tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján a 

pártelnök a romániai diszkrimináció egyik eklatáns példájának nevezte a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem ügyét.  

 

Ukrajnában csütörtökön zárult a jelentkezés a próba érettségi vizsgákra. A külső, független 

próbatesztre eddig 36 ezer diák jelentkezett országszerte. A legtöbben, 32 ezren, ukrán nyelv és 

irodalomból szeretnék előzetesen megmérettetni magukat. Az ukrán mindenki számára kötelező, 

aki be akar jutni a felsőoktatásba. Az oktatási minisztérium ígérete szerint azonban a magyar 

iskolák végzősei számára alacsonyabb ponthatárt szabnak majd meg, mint ukrán diáktársaik 

számára. Iváncsik Attila a részletekről Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

elnökét kérdezte. 

 

Aki 18. század előtti történeti térképeken keresné Újvidéket, nem találná, csak a Duna partján 

fekvő város elődjét Péterváradot. Volt itt település, volt itt rév, de nevet és városi rangot Mária 

Teréziától kapott 1748. február 1-én. 1998 óta ekkor ünneplik Újvidék, a Vajdaság fővárosának a 

napját. Az évfordulóról Ternovácz István számol be. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-01_18-02-20&enddate=2019-02-01_18-40-20&ch=mr1
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150 éves Csipkerózsika álmából élesztették fel a Szamos folyóiratot, azzal a céllal, hogy a 

napilapja és az irodalmi folyóirata mellett legyen egy hátteret megvilágító, összefüggéseket 

érthetővé tevő, nem utolsó sorban a magyar nyelvet és a nemzettudatot erősítő folyóirata 

Szatmárnémetinek. 

 

Román-magyar együttélés, elvándorlás vagy maradás, múltfeldolgozás, jövőtervezés és 

jövőnélküliség Erdélyben. Címszavakban így foglalható össze a kolozsvári Váróterem projekt új 

előadása, a Románia 100, amelyet kedden mutattak be.  

 

Sokak szerint a konyhánk az, ami igazán nemzeti karakterű. Bihari Zoltán a magyarországi 

kávéházak és cukrászdák bemutatása után most a Felvidék ízeinek eredt nyomába. Kézműves 

sajtok, húsételek és jóféle borok, pálinkák készítőit, méhészeket, pékeket, de még sörfőzőket is 

kötetbe gyűjt.  Történetei nem csupán karriertörténetek, de a konyhaművészet 

megismertetésével a Felvidék történetéhez is adalékkal szolgál. Bihari Lászlóval Tarnóczi László 

beszélgetett készülő, a Felvidék ízeiről szóló könyvéről. 

 

Határok nélkül 
 
2019. február 2. – Kossuth Rádió 

 

Rendhagyó módon emlékeztek meg Nagyváradon Ady Endre halálának 100. évfordulójáról. 

Színházi előadást és virrasztást tartottak a teátrum épületében. Az előadás után, a virrasztáson a 

nézők és a színészek Ady-verseket és prózarészleteket, illetve más szerzők Adyról szóló 

impresszióit olvasták fel – tudhatjuk meg Ionescu Nikolett riportjából. 

 

És még mindig maradjunk Nagyváradon, ahol bemutatták a Budapesten megjelenő Irodalmi 

Magazin legújabb számát, amely Ady Endréről szól. A Magyar Napló munkatársai – figyelve az 

évfordulókra - évente négyszer, tematikus lapszámmal jelentkeznek. A magazin Adyval 

foglalkozó számából sok érdekességet olvashatunk a publicistának is kiváló költőről és 

Nagyváradról is.  

 

A színvonalas művészi teljesítményt és a magyar közösségért, a magyar kultúráért végzett 

önzetlen munkát ismerik el 2004 óta a Kölcsey-díjjal. Az aradi Kölcsey Egyesület az elismerést 

idén Hosszú Zoltán nyugalmazott ügyvédnek, az aradi RMDSZ alapító tagjának és szenátorának 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-02_18-02-08&enddate=2019-02-02_18-40-08&ch=mr1
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adományozta. A tavaly tragikus hirtelenséggel, 55 éves korában elhunyt Siska-Szabó Zoltán 

természetfotós ,,post mortem” díjat kapott.  

 

Száva Babity kiváló műfordító, aki tucatnyi magyar író és költő – köztük Hamvas Béla, Márai 

Sándor, Kosztolányi Dezső - műveit ültette át szerb nyelvre, emlékhelyet kapott Palicson. A 

Babityra emlékeztető, de nem őt ábrázoló szobrot a belgrádi magyar tanszéket alapító professzor 

születésének 85. évfordulója alkalmából leplezték le. Lovas Ildikó írónővel, az emlékhely 

megépítésének kezdeményezőjével Ternovácz István beszélgetett. 

 

Bár január 11-e a romániai fotográfia napja, Marosvásárhelyen a sajtófotó-kiállítás 

megnyitójának dátumát mégis inkább a véletlen alakította. A Bolyai utcai unitárius gyülekezet 

termében látható, Brassairól elnevezett tárlat ezúttal a 2016-os alkotásokból válogatott. Veres 

Emese-Gyöngyvér Gáspár Sándorral, a MÚRE alelnökével beszélgetett nemcsak a kiállított 

fotókról. 

 

A kassai Csermely kórus a 45. születésnapját szakrális térben, a Szemináriumi templomban 

ünnepelte. A felvidéki kórusmozgalom egyik leggazdagabb múltú vegyeskara, a Magyar Arany 

Érdemkereszttel kitüntetett Havassi József karnagy vezetésével adott ünnepi koncertet. amelyen 

közreműködött a kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium Csengettyű énekkara, a kassai 

Laudate Dominum református kórus és a szepsi VOX Columbellae vegyeskar is.  

 

Kárpát Expressz 
 
2019. február 3. – M1 

 

Farkas Ferenc sepsiszentgyörgyi cukrászmester a néphagyományok és a környezetvédelem 

kérdésköre is foglalkoztatja. Tavaly két ilyen témájú kompozíciójával nyert egy arany- és egy 

bronzérmet a Luxemburgban megrendezett gasztronómiai világbajnokságon. 

 

A délvidéki pusztában megbújó apró falu Egyházaskér. A bánáti települést 1785-ben szegedi 

dohánykertészek alapították a Marcibányi család birtokán. A település ma már alig 130 magyar 

lelket számlál. Templomát 1938-ban emelték Keresztelő Szent János tiszteletére. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-02-03-i-adas-7/
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-02-03-i-adas-7/
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A szórványvidékeken a magyar megmaradás legfőbb bástyája az iskola. Nincs ez másképp 

Pozsonypüspökiben sem. A település alapiskolájába látogatott a Kárpát Expressz stábja. 

 

Ha Kárpátalján elhangzik a böllérverseny kifejezés, akkor mindenkinek Mezőgecse jut az eszébe. 

A Beregszászi járási falucska ugyanis nemzetközi hírnévre tett szert az idén már 13. alkalommal 

megrendezett böllérversennyel. 

 

 

 

 


