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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: minden nagy döntéssel várjuk meg az EP-választást 
2019. február 7. – MTI, kormany.hu, Origo, Mandiner, Lokál, OrientPress, Híradó, Hír Tv, 

Echo Tv 

Minden nagy döntéssel meg kell várni a májusi európai parlamenti (EP-) választást, az 

európai polgárok döntését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országcsoport 

(V4) és Németország csütörtöki pozsonyi kormányfői találkozóján. A visegrádi országok 

(Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői Angela Merkel német 

kancellárral tárgyaltak, majd a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor 

kiemelte: az EP-választás után folytatni kell a V4 és Németország együttműködését, amelyet 

most is "a pozitív hangvétel és őszinte hangvétel" jellemzett. Arról is beszélt, hogy találkozik a 

hétfőn Budapestre érkező amerikai külügyminiszterrel, "katonai és biztonságpolitikai 

kérdések szerepelnek a napirenden". Különösen beszélniük kell Ukrajnáról, amely fontos 

szomszédja Magyarországnak, ugyanakkor "Magyarország véleménye nehézséget okoz 

Ukrajna és a NATO együttműködésében - magyarázta. Hozzáfűzte: "Magyarországon egy 

ukránbarát kormány van, Ukrajnában pedig egy magyarellenes kormány van, és ebből 

konfliktusok adódnak". 

 

MOGYE-ügy: az oktatási miniszter Marosvásárhelyen tájékozódna a magyar–
román egyetemi feszültség okairól 
2019. február 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Marosvásárhelyen készül tájékozódni a tanügyminiszter a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) belül kialakult román–

magyar feszültségekről. Ecaterina Andronescu egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón az 

MTI kérdésére válaszolva tért ki a marosvásárhelyi tanintézet helyzetére. Kijelentette: el fog 

menni Marosvásárhelyre, hogy a helyszínen tájékozódjon az egyetemen belüli feszültségekről. 

Remélem, hogy a párbeszéd és mindkét oldal megértése elvezet oda, hogy megoldják a 

(magyar) diákok ügyét, akik román állampolgárok, és akik felé kötelességeink vannak” – 

jelentette ki a miniszter arra reagálva, hogy a magyar tagozat diákjainak a vizsgajegyeit 

egyelőre nem vezetik be az egyetem nyilvántartásába.  

 
Pápalátogatás: a magyar kormány kulturális partner kíván lenni 
2019. február 8. – Krónika 

Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása összmagyarsági ügy – jelentette ki Fekete 

Péter budapesti kulturális államtitkár szerdán Csíksomlyón, ahol lelki és szellemi napot 

tartottak Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a pápalátogatás egyházmegyei 

liturgikus felelőse, illetve Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány 

vezetőjének irányításával. Fekete Péter a Hargita megyei önkormányzat tájékoztatása szerint 

úgy fogalmazott: a pápalátogatás kulturális ügye mellé a magyar kormány is felsorakozik, 
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együttműködve a helyi kulturális intézményekkel. A pápalátogatás és a pünkösdi búcsú 

közötti időszak alatt megmutathatja a térség, de egész Székelyföld is a kulturális és természeti 

értékeit, hagyományait, ebben a magyar kormány partner kíván lenni – emelte ki az 

államtitkár, aki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megbízásából vett részt a találkozón; 

székelyföldi útjára Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója is elkísérte. 

 
Rendkívüli felülvizsgálatokat kellene lehetővé tenni a kisebbségvédelem területén 

2019. február 7. –  M1, karpatalja.ma 

Rendkívüli felülvizsgálatok indítását is lehetővé kellene, hogy tegye az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottsága a kisebbségvédelmi keretegyezmény szerint ötévente kötelező 

monitorizálások mellett – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa csütörtökön. Kalmár Ferenc 

András az M1 csatornán kifejtette, ez elmúlt években több visszás helyzet is kialakult, 

amelyeket a lezárult, az aláíró országokban a vállalt kötelezettségek minél hatékonyabb 

végrehajtását ellenőrző monitorizálások már nem vizsgáltak. 

 

Két éven belül felépül az egyház által kifogásolt sportkomplexum a kolozsvári „ 
kétágú” református templom mellé 
2019. február 7. – MTI, Krónika 

A román oktatásügyi minisztérium támogatásával várhatóan két éven belül felépül az egyház 

által kifogásolt sportkomplexum a kolozsvári alsóvárosi „kétágú” református templom mellé. 

Erről Valentin Cuibus Kolozs megyei főtanfelügyelő beszélt csütörtökön, amikor Ecaterina 

Andronescu oktatási miniszter jelenlétében felavatták a Kolozs megyei tanfelügyelőség új 

székházát. A református műemléktemplom közvetlen szomszédságába, egykori egyházi 

telekre tervezett tanfelügyelőségi épület és sportkomplexum felépítése ellen 2013-ban élő 

lánccal tiltakozott a kolozsvári magyarság. A tiltakozáson a műemlékvédő szakemberek is az 

egyház álláspontját támogatták. 

 

Jövőre elkészül a Sepsi OSK új sportkomplexuma  
2019. február 7. – transindex.ro 

A Sepsi Aréna melletti sportkomplexumhoz egy 8000 férőhelyes központi aréna, két 

természetes gyepes és egy műfüves edzőpálya fog tartozni – tájékoztat Csinta Samu, a Sepsi 

OSK futballklub igazgatója. A Sepsi OSK futballklub új sportkomplexuma a Sepsi Aréna 

melletti területen, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőki kijáratánál kap majd otthont. Az új 

pályákat az első ligás Sepsi OSK és a klub utánpótlása, a gyermek és ifjúsági csapatok is 

egyaránt használni fogják.  
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Cseke Attila a költségvetés támogatásáról: „Előbb lássuk a módosított 
számokat”  
2019. február 7. – maszol.ro 

A kormány illetékesei az RMDSZ több kérésének teljesítésére is ígéretet tettek a költségvetés 

tervezetéről folytatott e heti egyeztetéseken, de csak a jogszabály parlamenti beterjesztése 

után, a számok ismeretében dönti el a szövetség, hogy megszavazza-e az idei büdzséről szóló 

törvényt. Erről Cseke Attila szenátusi frakcióvezető nyilatkozott csütörtökön a Maszolnak.  

 

Támogató aláírásokat gyűjt az MPP a Dan Tanasă elleni panaszhoz  
2019. február 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar közösség üldözésének szeretne véget vetni az MPP a Dan Tanasă egyesülete és a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma ellen indított perrel, mutatott rá 

Kulcsár Terza József. A háromszéki parlamenti képviselő hozzátette: a magyarellenes uszítás, 

gyűlöletkeltés és felbujtás vádjával emelt bűnügyi panasz célja, hogy fényt derítsen arra, hogy 

ki áll a „hivatásos feljelentőként” ismert Dan Tanasă háta mögött, hiszen vélhetően utasításra 

cselekszik.  

 

Erdélystat: erőteljesen gyorsult a népességfogyás Székelyföldön  
2019. február 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A múlt év első 11 hónapjában erőteljesen gyorsult a népességfogyás a magyar többségű 

Hargita és Kovászna megyében – derül ki az Erdélystat csütörtökön ismertetett statisztikai 

elemzéséből. Az Erdélystat népmozgalmi adatokat összesítő közleménye szerint 2018 első 

tizenegy hónapjában, Erdélyben a születések száma 0,3 százalékkal magasabb, míg a 

halálozásoké 1,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2017 azonos időszakában. Így 2018-ban a 

népességfogyás tempója Erdélyben lassult az előző évhez viszonyítva, de a javuló tendencia 

ellenére tizenegy hónap alatt így is csaknem 15 ezer fővel csökkent a lakosság.  

 

Amikor a magyarellenes hóhért akasztják 
2019. február 8. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Dan Tanasă kapcsán ugyanis nehéz elhinni, hogy egyedül, egy 

huszadrangú kis egyesület élén lenne annyi kapacitása, hogy minden egyes magyarlakta 

település minden egyes középületét tüzetesen szemügyre vegye, megállapítandó, hogy 

látható-e rajta székely vagy magyar zászló, a város- vagy a községházán szerepel-e a 

Városháza vagy a Községháza felirat, illetve, hogy a magyar felirat egy magasságban látható a 

román felirattal, horribile dictu, fölötte áll, és ezen esetek mindegyikében megtegye a 

feljelentést. Persze nem a fanatizmusában és a magyargyűlöletében kételkedünk – ezekről 

már több ízben is tanúbizonyságot tett. Most viszont, miután már évek óta büntetlenül 

garázdálkodhatott, esély van arra, hogy beigazolódjon az ősi magyar mondás, miszerint 

akasztják a hóhért: előfordulhat, hogy végre ellene hoznak elmarasztaló ítéletet a bíróságok”. 
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Lesz-e Érsekújvárban magyar oktatási központ? 
2019. február 7. – Új Szó 

Régióbeli értelmiségi fórum összehívását is fontolgatják, illetve iskolatanácsok találkozóját 

tervezik a közeljövőben Érsekújvárban, ahol ismét terítékre kerülne a helyi magyar 

oktatásügy helyzete. Több mint egy évtizede foglalkoztatja az érsekújvári és régióbeli magyar 

szülőket, pedagógusokat, valamint az egykori és volt diákokat az a kérdés, hogyan tarthatók 

fenn és fejleszthetők a leghatékonyabban a városi és megyei fenntartású oktatási 

intézmények. 

Nem véletlen, hogy az MKP legutóbbi frakcióülését éppen a Pázmány Péter Gimnáziumban 

tartották. Farkas Iván megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője elmondta, a megye MKP-s 

képviselőcsoportja az utóbbi öt évben rendszerint valamelyik megyei fenntartású oktatási, 

kulturális, egészségügyi vagy szociális intézményben tartotta a tanácskozását. 

 
Nemzetközi folklórfesztiválon képvisleték Thaiföldön a komáromi egyetemet 
2019. február 7. – bumm.sk 

A World Leisure világszervezet tagjaként vett részt Dobay Beáta, a Selye János Egyetem 

Tanárképző Kara Testnevelés Tanszékének vezetője Thaiföldön egy több állomásos 

nemzetközi folklórfesztiválon. Thaiföld Kanchanaburi tartományában, a World Leisure 

világszervezet tagjaként vett részt Dobay Beáta a SJE Tanárképző Kara Testnevelés 

Tanszékének vezetője. A több állomásos rendezvényen 14 ország képviselői vettek részt, akik 

otthonuk hagyományaiból adtak ízelítőt. 

 

Az EP-választás fontos a vajdasági magyarság számára 
2019. február 8. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az Európai Unió jövőjéről, leendő bővítéséről, valamint kisebbségpolitikájáról beszélt 

Szabadkán tartott előadásában Deli Andor, vajdasági származású fideszes EP-képviselő. 

Csütörtökön este a VM4K Európa és mi elnevezésű előadás-sorozata keretében szóba került a 

Brexit is. Deli Andor szerint Nagy-Britannia kiválásával tovább erősödhet a francia-német 

tengely, amelyet a szigetországiak nélkül a közép-európai tagállamok csak nehezen 

ellensúlyozhatnak. Deli úgy véli, a májusi európai parlamenti választások különösen fontosak 

három szempontból is a vajdasági magyarság számára. 

 

Gyümölcsöző együttműködés az agrárszférában 
2019. február 7. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság MA 

Csütörtökön délelőtt a zentai Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda épületében 

elkezdődött a vajdasági falugazdászok képzése a Kárpát-medencei falugazdászprogram 

keretein belül, a Szent István Egyetem szakembereinek közreműködésével és az 

Agrárminisztérium támogatásával. Ennek nyitányaként ünnepélyes megnyitóval egybekötött 

sajtótájékoztatót tartottak, amelyen bemutatták a vajdasági falugazdász-hálózatot és annak 

feladatait, valamint felhívták a figyelmet a képzés jelentőségére. 
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Klimkin–Szijjártó találkozó Washingtonban 
2019. február 7. – karpatalja.ma 

Washingtonban találkozott Pavlo Klimkin ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 

február 6-án. A találkozóról nem született hivatalos sajtóközlemény. Klimkin közösségi 

oldalán tudatta, hogy a találkozón a „kedvenc témáik” kerültek terítékre. Elmondása szerint 

szeretnének azon dolgozni, hogy a kárpátaljai magyarok otthon érezzék magukat Ukrajnában. 

Az ukrán külügyminiszter a közeljövőben a NATO védelmi miniszterével is tárgyal majd. 

Folytatódik a néptánctanfolyam Beregszászban 
2019. február 7. – karpatalja.ma  

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásával mezőföldi népi játékok és táncok 

oktatásával folytatódik a Néptáncoktatás az iskolában című tanfolyam. A tanfolyam szakmai 

vezetője Kovács Hanna táncpedagógus, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa.  

 

Két értékes falumonográfiával bővült kiadványaink sora 
2019. február 7. – Képes Újság  

 Tavaly év végén jelent meg Batina és Csúza könyve is a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége kiadásában, a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával. 

Batina/Kiskőszeg múltját dr. Lábadi Károly dolgozta föl, a Csúza könyve pedig elsősorban 

Reppmann Dékány Zsuzsanna több évtizede tartó szenvedélyes kutatómunkájának a 

gyümölcse. 

 

Kiskőszegen is sikeres volt a táncház-program 
2019. február 7. – Képes Újság 

A pécsi Tenkes zenekar a HMDK kiskőszegi alapszervezetével közreműködve Baranyától 

Baranyáig című programja keretében, a Csoóri Sándor Alap támogatásával táncházat tartott 

Kiskőszegen, ahol zsúfolásig megtelt múlt szombaton a Duna-parti település kultúrotthona a 

népi tánc iránt érdeklődőkkel, akik késő éjszakáig ropták a különböző tájegységek táncait. 

 

Eszék-Rétfalu: sokszínű művelődési és hagyományápoló tevékenység 
2019. február 7. – Képes Újság 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület tevékenysége sokszínű. Tagjai 

rendszeresen összejárnak, hogy ápolják a magyar hagyományokat és kultúrát. Ilyen alkalom a 

Vasárnap a Népkörben elnevezésű rendezvénysorozatuk is. A Népkör Magyar Kultúregyesület 

időről időre újabb tartalmakkal bővíti tevékenységét. Havi rendszerességgel tartanak 

vasárnapi összejövetelt, amellyel a tradicionális magyar gasztronómiának adóznak, de 

hamarosan kézművességgel is foglalkoznak majd. 
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 
2019. február 7. – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyre készül a román tanügyminiszter, hogy tájékozódjon a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen belül kialakult román-magyar 

feszültségekről. Szilágyi Szabolcs tudósítása. 

A jelenlegi európai nemzetközi megállapodások szerint, ha egy európai állam, amely aláírta a 

kisebbségek védelméről szóló keret- egyezményt, nem tartja be ezt a vállalását – az korlátozottan 

kerül nyilvánosságra és nem von maga után jogi következményt. A közeli napokban erről a 

témáról is tanácskoztak Strasbourgban, ahol Kalmár Ferenc miniszteri biztos is jelen volt. Őt 

kérdezte a megbeszélés témáiról Tráser László.  

A magyar kormány támogatásának köszönhetően immár húsz falugazdász segíti a földművelők és 

az állattartók boldogulását 36 magyarlakta településen a Délvidéken. A falugazdász-hálózatot 

működtető Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége most, a tavaszi vetés előtti időszakban, esti 

előadásokon tájékoztatja a termelőket a sorsukat befolyásoló fontos történésekről, 

lehetőségekről. Ternovácz István riportja. 

Államtitkári elismerő oklevelet kapott Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a magyar kultúra és oktatás 

ápolásáért, a közösségépítésért és a nemzeti identitás megőrzéséért végzett munkája 

elismeréseként. Iváncsik Attila riportja.   

A temesvári Magyar Ház helyzete volt a fő témája az RMDSZ Temes megyei választmánya e heti 

ülésének. A bánsági magyarság közadakozásból épített egykori kulturális bástyájának sorsa azért 

került ismét a közvélemény érdeklődésének középpontjába, mert jelenlegi tulajdonosa szállodává 

alakítását tervezi. Marossy Zoltán megyei RMDSZ-elnök szerdán sajtótájékoztatón ismertette az 

épület sorsát a második világháborút követő időszakban, de a jelenlegi helyzetet is. Lehőcz 

Lászlónak azt is elmondta: a magyar közösség nem mondott le az épület visszaszerzéséről, és a 

tanácskozáson több ötlet is megfogalmazódott erre vonatkozólag. 

  

A felvidéki híres bányavárosok egyike Körmöcbánya. Valaha zömmel németek lakták, de az ő 

sorsuk is a kitelepítés lett a magyarokéhoz hasonlóan. Egykori templomaikban ma már szlovák 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-07_18-02-11&enddate=2019-02-07_18-40-11&ch=mr1
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nyelven tartják a miséket. Mivel a bányák is nagyon kevés kivétellel bezártak, fő megélhetési 

forrásként a turizmus kínálkozik. Benkei Ildikó beszélgetőtársa és kalauza Vörös Attila 

honismereti vezető. 

 
Kitekintő 
2019. február 7. – Echo Tv 

 

Ajándékcsomagok érkeztek Budapestről az Ung-vidékre és a Bodrogközbe. A Szent László 

Társulat immár 15. alkalommal szervezett gyűjtést a rászorulóknak a Rákóczi Szövetség, a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, cserkészek, illetve tanintézmény támogatásával együtt.  

 

Romániában hat olyan speciális tanintézmény működik, ahol nemlátó gyerekek tanulhatnak, 

azonban egyik sem magyar tannyelvű.  Így a magyar anyanyelvű gyerekek is kénytelenek román 

iskolába járni. A Romániai Magyar Nemlátók Egyesülete most azon dolgozik, hogy magyar 

tannyelvű iskolát hozzon létre számukra. 

 

Újabb, ezúttal 16 év felettieknek ajánlott társasjátékot bocsátott piacra a Székely Játékok, A 

Viszkis címmel. Ágoston György csíkszeredai, ám mára már Székelyudvarhelyen élő "gamer" 

2011-ben alkotta meg a legelső Székely Társasjátékot, a Székely Gazdálkodót, s azóta már a 

hatodik saját készítésű játéknál tart, s úgy tűnik, továbbra sem fogy ki az ötletekből. 

 

Zakopanéban a Magas-Tátra lengyelországi oldalán építették meg idén ötödször a világ 

legnagyobb hólabirintusát és kastélyát, amely két éve bekerült a Guinnes rekordok könyvébe is. A 

két és fél hektáron elterülő Snowlandia a szlovák-lengyel határ közelében, mintegy 1000 méter 

tengerszint feletti magasságban fekszik.  

 

 

 

 

 

 

https://www.echotv.hu/videok/2019/02/07/kitekinto/8541

