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Nyomtatott és online sajtó 
 

Székely szabadság napja: a román EU-elnökség mottójára hivatkozva hívja 
demonstrálni híveit az SZNT 
2019. február 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Unió Tanácsának a soros román elnöksége által választott mottóra hivatkozva 

hívja demonstrálni híveit március 10-re, a székely szabadság napjára Marosvásárhelyre a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben az SZNT azt 

követeli, hogy Románia tegye hitelessé az uniós elnökségi programját, és lépjen fel az általa 

választott „a kohézió közös európai érték” mottó szerint. Az SZNT megállapítja, hogy a 

romániai Közép fejlesztési régió lakóiként a székelyek, magyarok azt tapasztalták az elmúlt 

tizenkét év során, hogy az EU kohéziós politikája kudarcot vallott. „Míg a régió román 

többségű megyéi fejlődtek, addig Székelyföld gazdaságilag lemaradt, és folytatódik immár 

uniós eszközökkel szülőföldünk elszegényítése” – áll a közleményben. 

 
A feketehalmi börtönbe helyezik át Beke Istvánt, a székelyföldi terrorper egyik 
elítéltjét 
2019. február 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Brassó megyei feketehalmi börtönbe szállítják át kedden Beke Istvánt, a terrorizmus 

vádjával elítélt székelyek egyikét – közölte az MTI-vel felesége, Beke Csilla. Tájékoztatása 

szerint a büntetés-végrehajtás szabályzata szerint azok az elítéltek, akik magatartása 

megfelelő volt, egy idő után enyhébb fogva tartási kategóriába kerülnek. A csíkszeredai 

börtönben január végén döntöttek arról, hogy Beke Istvánt „félig nyitott” rendszerbe helyezik 

át, az ilyen típusú büntetés-végrehajtásra azonban Csíkszeredában nincsen lehetőség, ezért 

kérésének megfelelően a lakhelyéhez legközelebb eső börtönbe, a feketehalmiba kerül. 

 

Tiltakozik a Sepsi OSK vezetősége a dinamós szurkolók magyarellenes 
kirohanása ellen 
2019. február 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Bukaresti Dinamo labdarúgóklub szurkolóinak magyarellenes megnyilvánulásai ellen 

tiltakozik a Sepsi OSK a Román Labdarúgó-szövetségnél (FRF) és a Hivatásos 

Labdarúgóligánál (LPF). Közleményében a sepsiszentgyörgyi klub vezetőinek és szurkolóinak 

nevében mélységes csalódottságának adott hangot annak kapcsán, hogy továbbra sem 

szűnnek a csapatot célzó magyarellenes, xenofób szurkolói megnyilvánulások. A Liga 1-ben 

érdekelt gárda állásfoglalása azzal áll összefüggésben, hogy a Bukaresti Dinamóval vívott 

szombati összecsapáson a fővárosi csapatot elkísérő drukkerek egy része minden korábbi 

esetet felülmúlóan gyalázkodtak, emberi és nemzeti méltóságukban megalázva a Sepsi OSK-

hoz tartozó embereket. 
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Tovább csökken Románia lakossága: történelmi mélypontra esett tavaly a 
születések száma 
2019. február 11. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Történelmi mélypontra esett tavaly Romániában a születések száma, első ízben maradt 200 

ezer alatt. A román statisztikai intézet (INS) hétfőn közzétett adatsorából kiderült: tavaly 188 

755 gyermek született Romániában, ahol 1960 óta rendelkeznek a születésszámokról országos 

kimutatással. Tavalyelőtt még 205 835 ezer gyermek született az országban. 

 

Filmvásznon a püspök emberi arca – Zágoni Balázs, a Márton Áronról szóló 
dokumentumfilm rendezője az alkotás kulisszatitkairól 
2019. február 11. – Krónika 

Márton Áronnak, a huszadik századi erdélyi történelem egyik legjelentősebb alakjának 

életútját rekonstruálja Zágoni Balázsnak A püspök reggelije című dokumentumfilmje. Az 

alkotást Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója alkalmából láthatja kedden a 

kolozsvári közönség. A film készítésének folyamatáról beszélgettek a rendezővel. 

 

Temesvári történetekkel folytatódott az 1918-1919-ről szóló 
konferenciasorozat  
2019. február 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Temesváron tartották a Kárpát Medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) történész 

karavánjának újabb előadás sorozatát, melynek ürügye az ország centenáriuma, az 1918 

gyulafehérvári centenárium. Ez a Kárpát- medence olyan fontosabb helyszínein valósul meg, 

melynek alapkoncepciója a nemzeti tanácsok megalakítása az Osztrák-Magyar Monarchia 

szétesését követően, és melynek lényege, hogy ezt a korszakot a különböző régiók történelmi 

eseményein keresztül mutassa be.  

 

Leváltották tisztségéből Györke Zoltánt, Kolozs megye altprefektusát 
2019. február 11. – transindex.ro 

Mindenféle indoklás nélkül leváltották tisztségéből Györke Zoltánt, Kolozs megye egyik 

alprefektusát, számolt be a hírről a monitorulcj.ro. A portálnak nyilatkozó Györke elmondása 

szerint már egyeztetett az ügyvédjével és egyelőre várják, hogy a leváltásáról szóló határozat 

és indoklás megjelenjen a Hivatalos Közlönyben, amit azután majd nagy valószínűséggel meg 

fognak támadni. Az alprefektus pozíciójából történő elmozdítását egy pénteken megjelent 

kormányhatározat rendelte el.  

 

Az RMDSZ elmagyarázta, hogy miért nem támogatta a gyermeknevelési pótlék 
200 lejre emelését  
2019. február 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

A szenátus múlt hétfőn (2019. február 4.) leszavazta azt a két PNL-s képviselő által benyújtott 

törvénymódosítási javaslatot, amely a jelenlegi 84 lejről 200 lejre emelte volna a 
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gyermeknevelési pótlék összegét. A törvénymódosító javaslatot akkor 58 nem szavazattal 36 

igen ellenében elutasította a szenátus. A szavazásnál jelen lévő 6 RMDSZ-es szenátor Derzsi 

Ákos, Fejér László Ödön, Császár Károly Zsolt, Antal István Lóránt, László Attila és Novák 

Csaba Zoltán nemmel szavazott a javaslatról. A RMDSZ közleménye szerint a szövetség 

szenátusi frakciója azért nem támogatta a törvénymódosító javaslatot, mert az szerintük 

visszaható erejű rendelkezést tartalmaz, formahibás és alkalmazhatatlan.  

 

Ismét meghirdették a válaszúti Bánffy-kastély felújítására a közbeszerzési 
eljárást 
2019. február 11. – transindex.ro 

A Kolozs Megyei Tanács újra meghirdette a válaszúti Bánffy-kastély felújítási munkálataira 

vonatkozó közbeszerzési pályázatot. A megyei önkormányzat tavaly ősszel már meghirdette 

egyszer a közbeszerzési eljárást, de egyetlen kivitelező cég sem jelentkezett. Az új kiírás 

értelmében az érdekelt kivitelező cégek 2019. március 13-ig adhatják le jelentkezésüket. A 

műemlék restaurálását a szerződéskötéstől számítva 24 hónap alatt kell megvalósítani. A 

beruházás értéke 13,5 millió lej, áfa nélkül. A előtervek alapján az épületben kulturális 

központot, könyvtárat, multifunkcionális termet, adminisztrációs irodákat rendeznek be, 

akadálymentesítik a mozgáskorlátozott látogatók számára. A felújításra a megyei intézmény 

közel 20 millió lejes (áfával együtt) uniós támogatást nyert a Regionális Operatív Program 

keretében.  

 

RMDSZ: jelentős erdélyi fejlesztések is bekerültek az idei költségvetésbe  
2019. február 11. – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ-szel folytatott egyeztetések nyomán megnégyszerezte a kormány az észak-erdélyi 

autópálya kivitelezésére eredetileg tervezett összeget, illetve az erdélyi magyar közösség 

számára fontos további fejlesztések is bekerültek az idei költségvetés tervezetébe – jelentette 

ki a Maszolnak hétfőn Cseke Attila. A politikus értékelése szerint „ezek a számok sokkal 

jobbak”, mint a pénzügyminisztérium által korábban közzétett tervezeté. Az RMDSZ frakciói 

azonban csak a pénteki végszavazás előtt döntik el, hogy támogatják-e a költségvetési 

törvényt.  

 

„Cinkos összekacsintást” lát a prefektúra és a feljelentők között a tanácselnök 
2019. február 11. – szekelyhon.ro 

Csökkent a prefektúra által törvénytelennek ítélt önkormányzati dokumentumok száma 

tavaly Kovászna megyében. Sebastian Cucu prefektus évértékelőjén arról számolt be, hogy 

összesen 140 tanácshatározatot, polgármesteri rendeletet találtak törvénytelennek, ebből 137-

et visszavontak, és három esetben fordult a prefektúra a közigazgatási bírósághoz. Az utóbbi 

néhány évben átalakult az önkormányzat és a prefektúra közötti viszony, elsősorban a 

zászlókitűzés és a magyar feliratok kérdéskörében – értékelte a helyzetet Tamás Sándor. 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke kifejtette, amit korábban a prefektúra végzett el, azt 

most Dan Tanasă feljelentőre és a különböző román civil szervezetekre bízzák. „A prefektúra 

úgy tesz, mintha nem lenne mindehhez semmi köze, csak széttárják a karjukat, hogy sajnos 
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nincs mit tenni, a civil szervezetek kezdeményezik a különböző pereket. Mi azonban nagyon 

jól tudjuk, hogy cinkos összekacsintás van közöttük, együtt dolgoznak, hogy elgáncsolják a 

szabad szimbólum- és zászlóhasználatot” – mondta Tamás Sándor. 

 

Felemás előrejelzések az RMDSZ számára 
2019. február 12. – Krónika 

Az Európai Parlamentbe bejutna az RMDSZ, a bukaresti törvényhozásba viszont nem az 

IMAS közvélemény-kutató felmérése szerint, amelyet az ellenzéki Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) megrendelésére készített januárban. A felmérésben mind a májusban 

esedékes EP-választás, mind a jövő év végén megtartandó romániai parlamenti választás 

kapcsán rákérdeztek a választók preferenciáira. 

 

Nemzetpolitika - szorítóban 
2019. február 11. – Ma7.sk 

Esélyek és kiáltások címen rendeztek kerekasztal-beszélgetést a Pozsonyi Magyar Intézetben 

a magyar nemzetpolitikai lehetőségekről. Az eseményen Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott is részt vett. A beszélgetés résztvevői Gecse Géza történész, a Nemzetpolitika – 

szorítóban. Aspektus – határok nélkül 2002–2017 című könyv szerzője, valamint Éger 

György szociológus, a Magyarok Romániában 1990–2015 című kötet szerkesztője. Ugyancsak 

jelen volt Duray Miklós felvidéki magyar politikus, közíró. A beszélgetést Kövesdi Károly író, 

publicista, lapunk vezető szerkesztője vezette. A jelenlevőket Molnár Imre, az intézet 

igazgatója köszöntötte. Felvezetőjében elmondta: nemrég jelent meg Lampl Zsuzsanna 

szociológiai felmérése a felvidéki magyar társadalom állapotáról, amely meglehetősen 

szomorú képet mutat. A Kárpát-medencei magyarság esetében az elcsatolt területekkel 

összehasonlítva, éppen a Felvidéken a legnagyobb mértékű az asszimiláció. 

 

A vegyespárt nyilvános szavazást szeretne 
2019. február 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, 

A Most-Híd koalíciós párt az alkotmánybíró-jelöltekről szóló nyilvános szavazást támogatja. 

Erről Debnár Klára pártszóvivő tájékoztatott hétfőn. A párt ezzel a lépessel akarja kizárni a 

látszatát is, hogy a háttérben megegyeztek volna az ĽSNS párttal. A szóvivő hozzátette: a 

Most-Híd frakciója maximális erőfeszítést fog kifejteni, hogy a parlament megválassza mind a 

18 alkotmánybíró-jelöltet. „A Most-Híd párt mély aggodalommal és felháborodással követi a 

háttérben zajló, különféle taktikai játékokat az egyes pártok között. Kijelentjük, hogy ezekbe a 

játékokba a Most-Híd képviselőit nem vonták be, és nem vesznek részt azokban” – mondta 

Debnár azokkal a médiában megjelent információkkal összefüggésben, melyek szerint a 

Smer-SD az ĽSNS képviselőivel tárgyalt. 

 
Pozsonyban a 100 évvel ezelőtti sortűz áldozataira emlékeztek 
2019. február 11. – Felvidék Ma 
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A hétvégén emlékeztek meg immár hagyományosan a pozsonyi Csalogány-völgyi temetőben a 

100 évvel ezelőtt, 1919. február 12-én eldördült sortűz áldozatairól. Ezúttal február 9-én, 

rendhagyó módon szombaton délután fél háromkor került sor az emlékezés virágainak 

elhelyezésére az egyes források szerint 7-9 halálos áldozatot követelő sortűz áldozatainak 

sírjánál. Fél három után Brogyányi Mihály idegenvezető szólt a megjelent emlékezőkhöz. Száz 

év után feledésbe is merülhetett volna ez a tragédia, hiszen moha borítja már a sírhelyet, de 

mi emlékezünk. Nem ünnepelünk, hanem emlékezünk. 

 

Amiről keveset beszél(t)ünk 
2019. február 11. – Új Szó 

Bukovszky László: „Fontos, hogy a hontalanság éveit, bő hét évtized múltán, már ne csak a 

sértettség és az önigazolás, hanem a jogtalanságok elleni tiltakozás tényeinek szemszögéből is 

lássuk”. Kereken hetven éve, 1949 februárjában tartóztatták le Budapesten Krausz Zoltánt és 

Varró Istvánt, az 1945 őszén alakult Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség 

aktivistáit, hogy átadják őket a csehszlovák belügyi szerveknek. Ezzel megkezdődött az 

úgynevezett Népi Szövetség belső ellenállást szervező hálózatának hatósági leleplezése, aktív 

tagjainak a korábbiaknál is komolyabb zaklatása vagy letartóztatása, aminek kicsúcsosodása 

az 1949. december 30-ai ítélethirdetéssel véget érő „csehszlovákiai magyar Mindszenty-per”. 

Bukovszky László történész arról is beszél, miért tudunk olyan keveset az 1945 és 1949 közötti 

időszak hazai magyar tiltakozásairól. 

 

Mesekönyv a leendő elsősöknek 
2019. február 11. – Magyar Szó 

Mintegy 150 szabadkai magyar óvodás vehette át pénteken a Majsai úti iskolában a Mátyás, 

az igazságos című mesekönyvet. A Rákóczi Szövetség ajándéka e hét folyamán eljut minden 

olyan vajdasági kisgyermekhez, aki magyar iskola-előkészítő csoportba jár és szeptemberben 

első osztályba indul. Szabadkán az ajándék kiosztásán jelen volt Domonkos István, a Rákóczi 

Szövetség szervezetfejlesztési igazgatója és Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottságának elnöke. A gyermekek a mesekönyv mellé a Juhász zenekar 

hangszerbemutatóval egybekötött koncertjét is ajándékba kapták. 

 

Kemény küzdelem a fennmaradásért 
2019. február 12. – Magyar Szó 

Ha a politika nem szól közbe, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már 

szeptembertől másik tanintézménybe lesznek kénytelenek járni, az iskola dreai és mileševói 

kihelyezett tagozatait a Samu Mihály Általános Iskola venné át, az iskola épületét pedig 

középiskolai diákotthonként hasznosítanák. A Közgazdasági-Kereskedelmi Iskolába, a 

Műszaki Iskolába és az Óbecsei Gimnáziumba a tanulóknak majdnem a fele (nagyjából 40 

százalékuk) vidékről utazik vagy bérel itt magának szobát, lakást – az igazgatók szerint egy 

ilyen diákotthon nagyban segítené az óbecsei középiskolák megmaradását. 
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Hagyományos farsangi bál Hertelendyfalván 
2019. február 11. – Pannon RTV 

Farsangi fánk, szebbnél szebb jelmezek, kreativitás - egyebek között ezek jellemezték a 

hagyományos farsangi bált Hertelendyfalván. A szervezők több mint 25 éve törekednek arra, 

hogy színessé tegyék a szürke, év eleji hétköznapokat a gyerekek számára. A vasárnapi 

rendezvény a szülőknek és csemetéiknek egyaránt kikapcsolódást nyújtott. 

 

Közgyűlést tartott a KRISZ 
2019. február 11. – karpatalja.ma 

Február 9-én tartotta meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet soron következő 

közgyűlését. Az alkalmat Sipos József nyitotta meg áhítattal. Ezt követően a napirendi pontok 

felolvasása, illetve a mandátummal rendelkezők számbavétele következett. A számbavétel 

után Kiss Bertalan tartotta meg a 2018. év beszámolóját, amin elhangzott, hogy az elmúlt 

évben mintegy 45 kisebb-nagyobb központi és alapszervezeti ifjúsági alkalom került 

megrendezésre mintegy 3500 fiatal részvételével. Ezt követően a 2019. év tervezett 

programjai kerültek bemutatásra, köztük kiemelve a június 30-án Beregszászban 

megrendezésre kerülő Lendület Református Ifjúsági Dicsőítő Napot. 

 

Gyakorlati oktatás a Helikonban 
2019. február 11. – kiszo.net 

A Jánosi Helikon Étterem és Hotelkomplexum a Bethlen Gábor Zrt. támogatásával a 

gyakorlati képzésre alkalmas tanhelyeket alakítottak ki vendéglátói és turisztikai 

szakképzésben részt vevő diákok részére. A Helikon már évek óta szerződésben áll a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Beregszászi Szakszolgáltatási Líceummal, 

rendszeresen fogad diákokat. A projekt megvalósításának célja a kárpátaljai magyar diákok 

megfelelő gyakorlati oktatása, az, hogy a fiatalok megfelelő eséllyel induljanak a munkaerő-

piacon és a továbbiakban versenyképes munkaerővé váljanak. 

 

Kiállítások Kismartonban 
2019. február 11. – volksgruppen.orf.at 

Az új évben új kiállításokkal várják a látogatókat a kismartoni kiállítóterek, galériák. A 

Tartományi Galériában már januárban megnyílt két tárlat, TierArt - ugatás, károgás, nyerítés 

alcímmel, ugyanitt látható Franz Ertl tárlata. A Tartományi Múzeumban február 14-én nyílik 

meg az idei időszaki kiállítás, melynek a szerelem a témája. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/hagyomanyos-farsangi-bal-hertelendyfalvan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/kozgyulest-tartott-a-krisz/
https://kiszo.net/2019/02/11/gyakorlati-oktatas-a-helikonban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2963965/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 11. – Kossuth Rádió 

 

Múlt héten műsorunkban többször is beszámoltunk, Óbecsén a Petőfi Sándor Általános 

Iskola bezárását javasolta az új községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport. 

A többségében magyar diákokat befogadó iskolának a magyarázat szerint azért kellene 

megszűnnie, mert a szerb kormány által minimumként meghatározott 480 helyett csak 253 

diákja van. A legújabb fejleményekről Ternovácz István számol be. 

 

A márciusi államfőválasztás mellett az elkövetkező hónapok legfontosabb eseménye az 

európai parlamenti választás, tétje pedig a keresztény hagyományokon alapuló társadalom 

megtartása, valamint az őshonos kisebbségek jogállásának a rendezése. – állapította meg a 

Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa szombati ülésén. Haják Szabó Mária 

összeállításában először Menyhárt József elnököt halljuk.  

 

A Marosszéki Székely Tanács hétvégén megtartott marosvásárhelyi ülésén két dokumentumot 

fogadtak el: egy mozgósító felhívást a március 10-i Székely Szabadság napjára és egy elvi 

Álláspontot, a pápa romániai látogatása kapcsán. Izsák Balázs az SZNT elnöke az ülésen arról 

is beszámolt, hogy az unió luxemburgi bíróságán március elején várható végleges ítélet az 

Európai Bizottság elleni perükben amit  6 éve indítottak, mert az Európai Bizottság 

elutasította a régiók esélyegyenlőségért indított polgári kezdeményezésük bejegyzését. A 

kezdeményezés célja, hogy az unió a kohéziós politikájában kezelje kiemelt figyelemmel 

azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 

különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A részletekről Erdei Edit Zsuzsánna 

kérdezte Izsák Balázst. 

 

Az őshonos kisebbségek védelmével az Európai Unió eddig nem foglalkozott. Ezen akar 

változtatni a Minority SafePack aláírásgyűjtés kezdeményezői, és  bizanak abban,  hogy az új 

összetételű testületek megalakulása után nagyobb sikerrel állhatnak elő a több mint 1 millió 

aláírással. Erről is beszélt Deli Andor délvidéki származású, Fideszes európai parlamenti 

képviselő, akivel Németh Ernő beszélgetett Szabadkán. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-11_18-02-00&enddate=2019-02-11_18-40-00&ch=mr1
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Hét végén utcára vonultak a fogyatékkal élők Romániában. A székelyföldi városokban is 

tüntettek. Az ok az évről évre ismétlődő gond: a kormány kifelejti a költségvetésből a szociális 

ágazatot. Oláh-Gál Elvira összeállítása Csíkszeredában készült. 

 

Hol tanulnak tovább a felvidéki magyar középiskolások? Az egyetemek, főiskolák a napokban 

tartják a nyílt napokat, egyetemi börzéket, ahogy azt a komáromi Selye János Egyetem, 

Szlovákia legfiatalabb felsőfokú intézménye is teszi. Csallóköz délkeleti csücskében 15 éve, 

2004 szeptemberében kezdte működését. Jól jársz, ha ide jársz - jelmondattal, népszerűsítő 

körúttal az egyetem munkatársai az elmúlt napokban Kassán jártak. Palcsó Zsóka 

összeállítása.  

 

Farsangi mulatságot szervezett Szabadkán, a Majsai Úti Általános Iskolában a Rákóczi 

Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács annak a mintegy 150 helybeli magyar nagycsoportos 

óvodásnak, akik őszre iskolába indulnak. A Juhász zenekar koncertje mellé egy Mátyás 

királyról szóló ajándékkönyvet is kaptak.  Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó 

bizottságának elnökét és Nagy Domonkos Istvánt, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési 

igazgatóját kérdezte elsőként Németh Ernő. 

 

 


