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Nyomtatott és online sajtó 

 
A magyarságtudat független a földrajztól 
2019. február 7. – Figyelő – Ditzendy Attila Arisztid 

Egészen mesés történet, miként képes a néptánc, a népzene feléleszteni a magyarságtudatát 

egy távoli földrészen, Dél-Amerikában élő, a magyar nyelvet egyáltalán nem  ismerő fiatalnak. 

Brum Alejandrának már az egyik nagypapája is kint született Uruguayban, ő volt az utolsó, 

aki tudott magyarul.  Alejandra öt éve él Magyarországon, a Magyar Táncművészeti Egyetem 

végzős hallgatója, a Rákóczi Szövetség programkoordinátora. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. február 7-i számában olvasható.) 

 

Válságban az erdélyi magyar orvosképzés 
2019. február 7. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Újabb tárgyalások várhatók a következő hetekben a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai egyetem vezetése és a magyar tagozat képviselői között, miután 

nincs megegyezés a diákok el nem ismert vizsgáiról, s a régóta követelt önálló főtanszék 

létrehozása ügyében nincs elmozdulás. Kedd este mintegy kétszázan tüntettek a 

marosvásárhelyi prefektúra épülete előtt az orvosi egyetemen tanuló, illetve oktató magyarok 

jogaiért. Jelen állás szerint a felsőoktatási intézmény azért nem ismeri el a magyarul tanuló 

diákok vizsgaeredményeit, mert a magyar tanárok a korábbi vizsgarend szerint vizsgáztattak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2019. február 7-i számában olvasható)   

 

Eleink mozdulnak a diaszpóra magyarságában 
2019. február 7. – Figyelő – Ditzendy Attila  

Mégis Kodály országa vagyunk. Másképp nem tarthatnánk ott, hogy visszatanítjuk 

népzenénket, néptáncunkat mára a diaszpórában élő harmadik, negyedik generációs, őseik 

nyelvét nem  ismerő magyaroknak. Rosonczy Kovács Mihály, az I Dance kitalálója, hegedűs, 

Junior Prima díjas népzenész emlékeztetett: a táncmozgalom lehozta a néptáncot a 

színpadról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. február 7-i számában olvasható.) 

 

Visszaállítanák a gazdaképzés presztízsét – minisztériumi érdektelenséggel kell 
megbirkóznia az erdélyi magyar szakképzésnek 
2019. február 6. – Makkay József – Krónika 

A romániai szakminisztériumok érdektelensége közepette apró, de biztos léptekkel igyekszik 

felzárkózni a modern gazdaképzés elvárásaihoz az erdélyi magyar mezőgazdasági 
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szakoktatás. Ebben a törekvésében csak a budapesti agrárminisztérium támogatására, és a 

magyar többségű székelyföldi megyék önkormányzataira számíthat. 

 

A könnyebben teljesíthető feltételek és a kisebb tandíj miatt választják az 
anyaországi diákok az erdélyi egyetemeket 
2019. február 6. – MTI, Krónika 

Egyre több magyarországi diák tanul erdélyi egyetemeken – derül ki az Átlátszó Erdély 

szerdán közölt összeállításából. A hallgatók általában a könnyebben teljesíthető felvételi 

feltételek és az alacsonyabb tandíj miatt választják a romániai felsőoktatási intézményeket.  

 

Hallgatólagosan „átcsúszott” az a törvénytervezet, amely anyanyelvhasználatot 
biztosítana a bíróságon  
2019. február 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus szerdán az RMDSZ által beterjesztett törvénytervezetet, 

amely lehetővé tenné a nemzeti kisebbségek számára, hogy polgári peres bírósági 

eljárásokban is használhassák anyanyelvüket. A polgári eljárásjog módosítását célzó tervezet 

indoklásában a kezdeményezők rámutatnak, hogy a büntetőperekben szabályozott és működő 

gyakorlat az, hogy a románul nem tudó félnek hivatalos tolmácsot biztosítanak, akinek a 

munkabérét az igazságügyi minisztérium költségvetéséből fedezik. Ezt a joggyakorlatot akarja 

bevezetni a tervezet a polgári perrendtartásba is, ennek hiánya ugyanis hátrányos 

megkülönböztetést jelent a románul nem tudó peres felek számára, akiknek ily módon 

sérülnek a méltányos eljáráshoz való alkotmányos jogaik.  

 

A magyar orvosképzésért tüntettek Marosvásárhelyen  
2019. február 6. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Mintegy kétszáz személy – többségük nyugdíjas – tüntetett kedd este Marosvásárhelyen a 

magyar orvosképzésért a Maros megyei prefektúra előtt a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) szervezésében. Az akción nem vettek részt a 

Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) 

diákjai és tanárai. Felszólalt többek között Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, 

Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökségi tagja, és Kovács Levente, az 

RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke. 

 

Megvizsgálják a riportermagnót, amellyel felvették a Horváth Anna és Fodor 
Zsolt közti beszélgetést  
2019. február 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Szerdán újabb állomásához érkezett a legfelsőbb bíróságon Kolozsvár volt 

alpolgármesterének tárgyalása, ezen az Országos Kriminalisztikai Intézet (INEC) arra kérte a 

bíróságot, engedélyezze arra vonatkozó kérvényüket, hogy a Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA) rendelkezésükre bocsássa a 2016 májusában Horváth Anna és Fodor Zsolt 

beszélgetésének rögzítésére használt riportermagnót - írja a Szabadság. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=54338
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Romániában terjeszkedik a magyar szoftvergazdálkodási szakértő 
2019. február 6. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap (KMVA) 465 millió forint 

befektetéséről döntött a magyar tulajdonú IPR-Insights CEE Kft.-be. A tőkebefektetés a 

szoftvergazdálkodással és licenctanácsadással foglalkozó társaság romániai terjeszkedését 

segíti.  

 

Napirenden a Magyar Ház helyzete 
2019. február 6. – Nyugati Jelen 

A Temes Megyei RMDSZ vezetősége február 5-i találkozóján az érdekeltek és szakemberek 

bevonásával elemezte a temesvári Magyar Ház helyzetét. A zárt körű megbeszélésről az 

RMDSZ sajtóközleményt adott ki. Marossy Zoltán, a Temes Megyei Szervezet elnöke szerdán 

sajtótájékoztatót tartott a Magyar Ház Bolyai termében a vitatott ingatlan helyzetéről. 

 

Nem elég online igényelni a magyar nyelvű polgári esküvői szertartást 
Marosvásárhelyen 
2019. február 6. – szekelyhon.ro 

Bár Marosvásárhelyen online is lehet időpontot igényelni a polgári esküvőre, aki magyarul is 

szeretné kimondani az igent, ezt személyesen kell kérnie. A marosvásárhelyi városháza 

majdnem teljesen kétnyelvű honlapján a házasságra való előrejegyzés fül alatt minden román 

nyelven található meg. Aki online szeretne időpontot kérni annak bizonyos feltételeket kell 

teljesítenie. Például csak román állampolgárok közötti esküvőre lehet online időpontot kérni, 

másképp személyesen el kell menni a városházára. Online nincs olyan lehetőség, hogy az 

esketést a román mellett magyar nyelven is kérvényezzük. 

 

Gyerekcipőben az online ügyfélszolgálat a székelyföldi önkormányzatoknál 
2019. február 6. – szekelyhon.ro 

A legtöbb székelyföldi város önkormányzata még nem működtet saját online ügyfélkaput. 

Kivételt képez azonban néhány település, például a marosvásárhelyi városháza, amely számos 

szolgáltatást biztosít honlapján. A csíkszeredai önkormányzat jelenleg új időpontfoglalási 

rendszerét teszteli. 

 

Cáfolja a megyei tanácselnököt a nagyváradi városháza, 50 ezer lejjel 
támogatták a Varadinumot 
2019. február 6. – Krónika 

Cáfolja a nagyváradi polgármesteri hivatal Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök 

Krónikának adott nyilatkozatát, miszerint a megyeszékhely önkormányzata nem nyújt 

támogatást a Festum Varadinumnak. A polgármesteri hivatal sajtóosztálya annak kapcsán 

juttatott el pontosítást a Krónikához, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek 

(DNA) a Bihar megyei tanácsnál a civil szervezetek finanszírozása ügyében folytatott 
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vizsgálódásáról szóló cikkünkben Pásztor Sándor úgy nyilatkozott: a Nagyváradon 1990 óta 

megrendezett Festum Varadinum kulturális fesztivált „a megyeszékhely önkormányzata nem 

hajlandó támogatni”, és a nagyváradi magyar kulturális eseményeket kizárólag Bihar Megye 

Tanácsa finanszírozza. Ezzel szemben a polgármesteri hivatal közölte, hogy a Nagyvárad és 

Térsége Turizmusát Népszerűsítő Egyesületnek (APTOR) a 2018-as évre 

rendezvényszervezésre előirányzott költségvetése 4,2 millió lejre rúgott, amiből az egyesület a 

magyar közösség több rendezvénye számára is juttatott finanszírozást. 

 

A pápalátogatás történelmi mulasztást orvosol – Laczkó Vass Róbert 
nézőpontja egy várt eseményről  
2019. február 6. – maszol.ro 

A különböző felekezetekhez tartozók eltérően értelmezik azt, hogy Ferenc pápa júniusban 

Romániába látogat, és többek között Csíksomlyót is felkeresi. a maszol.ro arra volt kíváncsi, 

hogyan készül az eseményre egy katolikus szellemiségben nevelkedett, Székelyföldről 

származó színész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze, a Keresztény Szó római 

katolikus kulturális havilap nívódíjasa. Laczkó Vass Róbert sajátos nézőpontból világított rá a 

pápalátogatás különböző vonatkozásaira.  

 
A bíróság is elismerte Dan Tanasă hibáját 
2019. február 7. – Krónika 

Elutasította a bíróság a Méltóságért Európában Polgári Egyesület két keresetét, mert a 

székelyföldi magyar elöljárók elleni feljelentésekre „szakosodott” Dan Tanasă nem tudta 

bizonyítani, hogy ő képviselheti a szervezetet. Nincsenek rendben az ADEC iratai – erre 

hivatkoztak a beperelt polgármesterek.   

 
Politico: a szövetség nem jutna be az EU törvényhozásába, három új párt 
viszont igen 
2019. február 7. – Krónika 

Magyar szempontból baljós előrejelzést tett közzé a Politico című uniós hírportál a májusban 

esedékes európai parlamenti választás kapcsán. Az internetes oldal által több felmérés 

alapján végzett számítások szerint az RMDSZ nem jutna be az uniós törvényhozásba. 

 
Beszélgetés dr. Nagy István magyar agrárminiszterrel a Kárpát-medencei 
magyar–magyar együttműködésről 
2019. február 7. – Krónika 

Egységes Kárpát-medencei agrárpiacban gondolkodik a budapesti agrárminisztérium. A 

különböző magyarországi gazdaságélénkítő befektetések fő kedvezményezettje Erdélyben a 

mezőgazdasági ágazat. Dr. Nagy István agrárminiszterrel Budapesten beszélgettek. 
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Határokon átívelő fiatalos együttműködés 
2019. február 6. – Ma7.sk 

A hétvégén Budapest adott otthont az immár öt ország szervezeteiből érkező fiataloknak, akik 

a Vektor tábor szervezését vállalták magukra idén júliusban. A békésmegyei Játszótér 

Közhasznú Alapítvány vezetője Papp Zoltán, a Vektor tábor főszervezője még 2015-ben maga 

mellé állította a felvidéki Diákhálózat két tagszervezetének képviselőit a komáromi Jókai Mór 

Diákkörből és a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubból. Az erdélyi Máréfalva község Máréfalvi 

Rozetta Ifjúsági Egyesület tagjai is csatlakoztak a társasághoz, így 2016-ban a három 

szervezet létrehozta az első Vektor tábort, amelyre a Békés megyei Szarvason került sor. 

Azóta már a kárpátaljai KMDFKSZ (Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége) 

és a vajdasági VIFÓ (Vajdasági Ifjúsági Fórum) képviselői is csatlakoztak a Vektor 

szövetségéhez. A budapesti hétvége a következő nyári műhelytábor kimenetelét határozta 

meg. 

 

Felvilágosító válaszok a nagyszarvai szlovák szülőknek 
2019. február 6. – Ma7.sk 

Az Iniciatíva BKZ nevezetű polgári társulás, amely a nagyszarvai szlovák iskola megnyitását 

sürgeti, jó ideje hadilábon áll a madari.sk portállal. A konfliktus oka teljesen abszurd, mivel 

viszont a helyzet már tűrhetetlen, ezért a madari.sk portál úgy döntött, közzé teszi hivatalos 

álláspontját a szlovák szülők támadásaival kapcsolatban, amit most a ma7.sk oldalán magyar 

nyelven is megjelentettek. 

 

MKP: Jogunk, hangunk és üzenetünk van az elnökjelölt-állításhoz 
2019. február 6. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A napokban Egyházasbáston, Almágyban, Ajnácskőn, Feleden és Rimaszombatban 

folytatódott Menyhárt József köztársaságielnök-jelölt körútja, melyen hangsúlyozza azt a célt, 

hogy megteremtsék az új magyar közösségi összefogást, s alulról építkezve hitelesen 

mutatkozzanak a felvidéki közösség előtt. Menyhárt József a Felvidék.ma-nak 

Rimaszombatban, a Csillagházban megrendezett lakossági fórumot követően adott interjút. 

 
Új évadot nyitott a Cseperedő program – digitalizáció és babaszínház a 
Felvidéken 
2019. február 6. – Ma7.sk 

Új évadot nyitott a Cseperedő program a „Digitális lábnyomok” című előadássorozattal, 

amely február közepén a Mátyusföldre is elérkezik. Berky Angelika, a program koordinátora 

szerint nagy sikernek örvend majd ez a népszerű téma, amelynek első állomása Füleken volt. 

Horváth Dávid, online marketing-szakértő és tanácsadó az előadás során választ ad azokra az 

égető kérdésekre, hogyan válhatunk tudatos digitális fogyasztókká és hogyan hathatunk 

gyermekünk média fogyasztására. 
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Helyben, naprakészen 
2019. február 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Március 6-áig behálózzák egész Vajdaságot a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége által 

szervezett, mezőgazdasági témájú lakossági fórumok. Februártól március elejéig összesen 

tizennyolc településen szervezik meg a rendezvényt a szövetség falugazdászai. A termelők 

helyben tájékozódhatnak az időszerű mezőgazdasági történésekről, a gazdaságok 

bejegyeztetéséről, a kedvezményes hitelvonalakról, valamint a különféle tartományi és 

köztársasági támogatásokról. 

 

Jubilál idén a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 
2019. február 7. – Pannon RTV 

Április 13-án immár tizedik alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei hatókörű 

tudományos konferenciát. A humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, 

természettudományok és műszaki tudományok terén tevékenykedő fiatal kutatók, 

doktoranduszok jelentkezését várják eredeti, máshol nem publikált kutatásokkal és magyar 

nyelvű prezentációval. 

 
Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság 
2019. február 7. – Pannon RTV  

Középiskolás diákok jelentkezését várják a Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokságra, 

amelyet május 18-án rendeznek Újvidéken. 

A versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat vezetőjének szerepét töltik be, ennek a 

vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteniük. A diákok önállóan vagy párban jelentkezhetnek. 

A beérkezett terveket vállalkozók, menedzserek és egyetemi tanárok véleményezik majd. 

 

Keresztyén tudományos diákköri konferencia Beregszászban 
2019. február 6. – karpatalja.ma 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a 

Kálmáncsehi Sánta Márton Tudományos Diákköri és Fiatal Kutatói Konferenciát. A 

rendezvényre február 5-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 

konferencia témája: A keresztyén és tudományos élet, mint életpályamodell a XXI. 

században. A konferencia elején Pataki Gábor, a KRISZ alelnöke ismertette a program célját 

és aktualitását. 

 

Elkezdődött a beregszászi Budapest park felújítása 
2019. február 6. – karpatalja.ma 

Elkezdődtek a munkálatok a beregszászi Budapest parkban február 6-án. Korábban már 

beszámoltunk róla, hogy Magyarország Kormánya jóvoltából a park és a Beregszászi Járási 

Állami Közigazgatási Hivatal körüli terület – a helyszínen kihelyezett látványtervek szerint – 

egységes arculatot kap. A felújítás összköltsége 9,2 millió hrivnyába kerül. Jelenleg 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3904/gazdasag/196999/Helyben-naprak%C3%A9szen.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jubilal-iden-vajdasagi-magyar-tudostalalkozo
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-diak-menedzsment-bajnoksag
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/keresztyen-tudomanyos-diakkori-konferencia-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elkezdodott-a-beregszaszi-budapest-park-felujitasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elkezdodott-a-beregszaszi-budapest-park-felujitasa/
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nehézgépek dolgoznak a területen, illetve a balesetveszélyes és beteg fákat eltávolították. Az 

akadálymentesített részen II. Rákóczi Ferenc szobra is helyet kap majd. 

 

Megküzdünk a nehézségekkel, elkerüljük a zökkenőket – Kozma-Vízkeleti Dániel 
családterapeuta Beregszászban 
2019. február 6. – Kárpátinfo 

A „2018 a külhoni magyar családok éve” programsorozat alkalmából a Beregszászi Római 

Katolikus Egyházközség Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeutát hívta meg. Az Elkerülhető 

zökkenők a családi életúton című előadását február 4-én hallhatták az érdeklődők a Pásztor 

Ferenc Házban. 

 

A kétnyelvűség betartására szólít fel a miniszter 
2019. február 7. – Népújság  

Rudi Medved közigazgatási miniszter a napokban levélben fordult minisztertársaihoz, 

amelyben a kisebbségi parlamenti frakció Šarec miniszterelnökhöz írt levelét összegezte. 

Felice Žiža olasz és Horváth Ferenc magyar képviselő ugyanis Marjan Šarec 

miniszterelnökhöz fordult levelében felhívja a kormányfő figyelmét néhány kétnyelvűséget 

érintő gyakorlati problémára, leginkább arra, hogy az újraalkotott törvényekhez már alapban 

nem készülnek magyar és olasz nyomtatványok, űrlapok, hogy az EDavki honlap nem létezik 

kisebbségi nyelveken, s arra is, hogy a kétnyelvű területeken a közalkalmazottak még mindig 

nem bírják kellő szinten a kisebbségi nyelveket. 

 

Az állami főügyészség is kétnyelvűen 
2019. február 7. – Népújság  

Az SZK Állami Főügyészsége a napokban bejelentette, hogy a hivatal webfelületein az 

ügyfelek már olasz és magyar nyelven is megtalálhatják a különböző nyomtatványokat. Ezzel 

a főügyészség is eleget tesz az olasz és a magyar közösség kisebbségi jogainak érvényesítése 

terén hozott jogszabályoknak, amely szerint a két közösséghez tartozó állampolgárnak joga 

van saját nyelve egyenrangú használatához a közéletben és a magánszférában egyaránt. 

 

30 évnyi irodalom 
2019. február 7. – Népújság  

A Muravidéken éledező irodalmi életnek fontos mérföldköve volt a ma 30. évét ünneplő, 

1988-ban elindított Muratáj folyóirat elindulása. Ez olyan esemény, amelyhez hasonló a 

térségben – sem a Muravidéken, sem Zalában – nem volt, s a folyóiratok hanyatlásának 

időszakában félő, hogy nem is lesz követője a jövőben. A Muratáj sokakat indított el az 

irodalmi pályán, társadalomtudományi tanulmányoknak, kritikai írásoknak adott helyet és 

Kárpát-medencei szintű fórummá vált. 
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https://www.karpatinfo.net/cikk/szines/200018748-megkuzdunk-nehezsegekkel-elkeruljuk-zokkenoket-kozma-vizkeleti-daniel-csaladterapeuta-beregszaszban
https://www.karpatinfo.net/cikk/szines/200018748-megkuzdunk-nehezsegekkel-elkeruljuk-zokkenoket-kozma-vizkeleti-daniel-csaladterapeuta-beregszaszban
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6372-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9g-betart%C3%A1s%C3%A1ra-sz%C3%B3l%C3%ADt-fel-a-miniszter.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6373-az-%C3%A1llami-f%C5%91%C3%BCgy%C3%A9szs%C3%A9g-is-k%C3%A9tnyelv%C5%B1en.html
https://nepujsag.net/kultura/6369-30-%C3%A9vnyi-irodalom.html
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BMKE: sokat érnek a könnyítések 
2019. február 7. – volksgruppen.orf.at  

Pozitívan értékeli a Kancellária Hivatal új rendelkezéseit a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület elnöke. A népcsoporti támogatások elszámolásának lazítása nyomán 

könnyebbé válik a szervezetek gazdálkodása. 

 

 

Ösztöndíjak osztrák és magyar kutatásokra 
2019. február 7. – volksgruppen.orf.at 

Megjelentek az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány idei pályázati felhívásai. A bécsi és a 

budapesti kormány együttműködése nyomán egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók és 

doktoranduszok folytathatnak nyelvi vagy tudományos stúdiumokat a szomszédos országban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 6. – Kossuth Rádió 

 

Az ügyészséghez fordult panasszal a Magyar Polgári Párt, amiért a hírhedt feljelentő Dan 

Tanasa (Dán Tönaszö) és a Székelyföldön élő románok civil fóruma évek óta gyűlöletet szít és 

a magyar közösség ellen uszít. Oláh-Gál Elvira kérdezte a párt elnökét, Mezei Jánost.  

 

A kisebbségi sors napi menetelés a nehezebb úton, az asszimiláció felvállalása ugyanis mindig 

a könnyebb, az egyszerű választás, de pusztuláshoz vezet - jelentette ki Csáky Pál, a szlovákiai 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője Brüsszelben, Az 

intézmények szerepe az európai kisebbségek életében címmel az Európai Parlamentben 

szervezett konferencián kedden. Haják Szabó Mária telefonon kért tájékoztatást a 

konferencia eredményeiről a szervezőtől, Csáky Pál európai parlamenti képviselőtől. 

 

A vajdasági kormány példamutató módon segíti a tartomány lakosságának egyharmadát 

kitevő kisebbségi közösségek újságjainak a megjelenését. Ebben az évben 2 millió 600 ezer 

eurós támogatásban részesülnek a kisebbségi önkormányzatok által működtetett napi és 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2963103/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2963097/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-06_18-02-00&enddate=2019-02-06_18-40-00&ch=mr1
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hetilapok. A támogatási összegnek harmadát, számarányuknak megfelelően a vajdasági 

magyar újságok készítői kapták. További részletekkel Ternovácz István szolgál.  

 

Megjelent nyomtatásban „Az anyanyelvi oktatás joga. Közép-európai hagyományok és 

Kárpátalja példája” című kiadvány, melyet tegnap mutattak be Kijevben, az Ukrinform ukrán 

hírközlési vállalat sajtóközpontjában. Iváncsik Attila összeállítása.  

 

A csíksomlyói pápalátogatás székelyföldi programjának összehangolására szerveztek 

találkozót Csíksomlyón, vendéglátók és szállásadók számára. A szellemi- lelkinap 

kezdeményezője Böjte Csaba ferences szerzetes, a találkozónak a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány csíksomlyói kollégiuma ad otthont. Az eseményen részt vesz Fekete Péter 

kulturális államtitkár is. Oláh-Gál Elvira beszámolója.  

 

A mintegy 1200 tagot számláló Kárpátaljai Szövetséget 1989-ben alapították Magyarországon 

élő, jórészt beregszászi születésű magyarok, akik már az 1970-es években rendszeresen 

találkozókat szerveztek Vérke-parti Diákok néven. A harmincadik évforduló ünneplésének 

fénypontja az első kárpátaljai bál lesz Budapesten. A szövetségről és a bálról Csete György 

Örsöt, a Kárpátaljai Szövetség főtitkárát kérdezte Ternovácz Fanni. 

 

 

 

 

 


