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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: újraépül a magyar-amerikai kapcsolatok politikai pillére 
2019. február 12. – MTI, Híradó, Lokál, Mandiner, Origo, PestiSrácok, Magyar Szó,  Pannon 

RTV, Magyar Hírlap,Gondola 

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása azt jelzi, hogy újraépül a magyar-amerikai 

kapcsolatrendszer politikai pillére – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. A demokrata adminisztráció 

elhanyagolta a közép-európai térséget és a magyar-amerikai kapcsolatokat csupán a védelmi 

együttműködési pillér tartotta életben – jelentette ki Szijjártó Péter. Mint elmondta, a Mike 

Pompeóval folytatott tárgyalások egyik fő témája a két ország közötti védelmi együttműködés 

volt, amelynek kereteit egy 1997-ben aláírt, mára elavult szerződés rögzíti. Arról is szólt: 

Ukrajna esetében megértést kért Mike Pompeótól, kinyilvánítva, hogy Magyarország 

semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem hajlandó feláldozni a kárpátaljai magyarság 

sorsát. Szijjártó Péter közölte, a tárgyalások során felhívta amerikai partnerének figyelmét 

arra, hogy Magyarország ukránbarát politikát folytat, hiszen támogatta Ukrajna uniós 

társulási megállapodását és gázt is szállít Ukrajnába. Eközben az ukrán vezetés magyarellenes 

vonalat képvisel - jelentette ki. A tárgyaláson - folytatta - szóba kerültek energetikai kérdések 

is. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország már minden olyan "házi feladatot" 

teljesített, amely lehetőséget teremt arra, hogy Oroszországtól eltérő forrásból tudjon gázt 

vásárolni. Vagyis rendelkezésre állnak ennek az infrastrukturális és jogi feltételei.  

 

Potápi: indul a külhoni magyar gyermekek éve 
2019. február 12. – MTI, Demokrata, kormany.hu, Mandiner, Magyar Szó, Globoport, 

Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Indul a külhoni magyar gyermekek éve programsorozat, a tematikus évre összesen 

egymilliárd forint áll rendelkezésre - közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

kedden Budapesten. A politikus kiemelte: a források 80 százalékát pályázatok keretében 

osztják szét, a fennmaradó összegből különböző programokat szerveznek. Jelezte: 

márciusban 600 millió forinttal hirdetnek felhívást, és a tavalyi évhez hasonlóan támogatást 

nyújtanak külhoni magyar vállalkozóknak, egyházi és civil szervezeteknek, olyan tevékenység 

megvalósításához, mellyel a gyerekeket, családokat segítik. Közölte: a legelső programok 

között rendezik meg szombaton a Kárpát-medencei Családi Napot az Országházban, a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének szervezésében, amelyre 650 vendéget 

várnak, ebből 500 a külhoni magyar, és 300 külhoni magyar gyermek. Az államtitkár kitért 

arra is, hogy azok a külhoni magyar családok, amelyek 2018-ban a Köldökzsinór program 

keretében anyagi támogatást igényeltek, babacsomagot kapnak majd a nemzetpolitikai 

államtitkárságtól. Az MTI kérdésére elmondta: a babacsomagokat márciustól kapják meg a 

családok. Közel 6600 csomaggal számolnak, erre a célra 120 millió forintot fordítottak - tette 

hozzá Potápi Árpád János. 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/02/12/szijjarto-ujraepul-a-magyar-amerikai-kapcsolatok-politikai-pillere
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Diplomaátadó ünnepség keretében köszöntötték az Ungvári Nemzeti Egyetem 
magyar karán a végzős diákokat 
2019. február 12. –MTI, Híradó, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Kárpátalja, 

Webrádió 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete 45 végzős 

diákja vette át mester fokozatú diplomáját ünnepélyes keretek közt kedden a kárpátaljai 

megyeszékhelyen. Az UNE magyar karán tartott diplomaátadó ünnepségen elmondott, a 

végzős diákokat és tanáraikat a magyar kormány nevében köszöntő beszédében Grezsa 

István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a többi 

között hangsúlyozta: az értelmiségi létnek nagyon nagy a felelőssége, s a friss diplomásoknak 

immáron papírjuk van arról, hogy ?értelmiségiek, hogy a magyar nemzet kiművelt 

emberfőinek sorába tartoznak. Hozzátette, azt kívánja a pályakezdőknek, hogy az előttük álló 

értelmiségi lét mindenekelőtt a minőség szóval legyen jellemezhető mind az emberi 

tulajdonságok, mind az elvégzett munka tekintetében. Emlékeztette hallgatóságát arra, hogy 

a minőség alapfeltétele az életfogytig tartó tanulás. 

 

Egy friss felmérés szerint Romániából hét párt juthat be az európai 
parlamentbe – az RMDSZ is átlépi az öt százalékos küszöböt 
2019. február 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hét romániai politikai tömörülés, köztük a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

lépheti át a májusi európai parlamenti (EP-) választásokon az ötszázalékos bejutási küszöböt 

egy kedden közzétett felmérés szerint. A jelenleg 32 EP-képviselővel rendelkező Romániának 

ismét 33 helye lesz az EP-ben az Egyesült Királyság kilépése után, tehát azok a pártok, 

amelyeknek sikerül átlépni az ötszázalékos küszöböt, nagy valószínűséggel legalább két 

képviselőt küldhetnek Brüsszelbe. 

 
Sógor: az Európa jövőjéről szóló gondolkodásba bele kell férjenek a nemzeti 
kisebbségek is  
2019. február 12. – maszol.ro, Erdély Ma 

Ha már a soknemzetiségű Erdélyben lesz idén az uniós állam- és kormányfők 

csúcstalálkozója, ahol egy olyan Európa mellett kívánnak hitet tenni, amely látható 

eredményeket tud felmutatni a polgárok számára, akkor ezeknek az eredményeknek az 

őshonos nemzeti kisebbségek számára is érezhetőnek kell lenniük – ezt mondta Sógor Csaba 

Strasbourgban. Az Európa jövőjéről szóló jelentés kapcsán szólalt fel az RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő hétfőn a strasbourgi plénumban. Sógor Csaba emlékeztetett: 

Nagyszeben egykor a többszázezres erdélyi német kisebbség egyik központja volt, ma már 

sajnos csupán néhány tízezer német él Románia területén. Hangsúlyozta: az erdélyi magyar 
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https://www.karpataljalap.net/2019/02/12/diplomaatado-unnepseg-kereteben-koszontottek-az-ungvari-nemzeti-egyetem-magyar-karan
https://www.karpataljalap.net/2019/02/12/diplomaatado-unnepseg-kereteben-koszontottek-az-ungvari-nemzeti-egyetem-magyar-karan
https://kronika.ro/belfold/egy-friss-felmeres-szerint-romaniabol-het-part-juthat-be-az-europai-parlamentbe-n-az-rmdsz-is-atlepheti-az-ot-szazalekos-kuszobo
https://kronika.ro/belfold/egy-friss-felmeres-szerint-romaniabol-het-part-juthat-be-az-europai-parlamentbe-n-az-rmdsz-is-atlepheti-az-ot-szazalekos-kuszobo
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/108049-sogor-az-europa-jov-jer-l-szolo-gondolkodasba-bele-kell-ferjenek-a-nemzeti-kisebbsegek-is
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/108049-sogor-az-europa-jov-jer-l-szolo-gondolkodasba-bele-kell-ferjenek-a-nemzeti-kisebbsegek-is
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/108049-sogor-az-europa-jov-jer-l-szolo-gondolkodasba-bele-kell-ferjenek-a-nemzeti-kisebbsegek-is
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közösség ugyanakkor 1 millió 300 ezer főt számlál és azt várja el Európától, hogy figyeljen 

oda arra, hogy nem használhatja szimbólumait, hogy az állam csak papíron biztosítja az 

anyanyelvhasználatot vagy arra, hogy éppen a magyar nyelvű orvosképzés jövője került 

veszélybe. „Az Európa jövőjéről szóló gondolkodásba bele kell férjenek a nemzeti kisebbségek 

sajátos problémái és nem maradhat tagállami hatáskör ez a kérdés” – fogalmazott az erdélyi 

képviselő.  

 

Tőkés László EP-képviselő Strasbourgban követelte a temesvári Magyar Ház 
restitúcióját 
2019. február 12. – Krónika, Nyugati Jelen 

A kommunizmus idején elkobzott, több magyar intézménynek otthont adó temesvári Magyar 

Ház visszaszolgáltatásáért szállt síkra Strasbourgban Tőkés László európai parlamenti 

képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT ) elnöke az uniós törvényhozásban 

hétfőn elhangzott egyperces felszólalásában ismertette, hogy a Székely László műépítész 

tervei alapján 1930-ban elkészült, műemlék értékű reprezentatív középület a temesvári 

magyar közösség önkéntes adományaiból valósult meg. Tőkés közölte, bár a Ceaușescu-

diktatúra bukását követően a forradalom elindításában kezdeményező szerepet játszó 

magyarság joggal várta el, hogy az önkényesen elkobzott Magyar Házat visszajuttassák 

tulajdonába, ez harminc évnyi pereskedés után sem történt meg.  

 

Intézkedési javaslatokon dolgozik a Minority SafePack szakértői csoportja 
2019. február 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elkészítette a Minority SafePack 

kezdeményezés jogszabály-javaslatainak első összesítését, állítja a FUEN közleménye. A 

közlemény szerint az európai szakértői csoport több mint ötven oldalon sorjázott javaslatai 

kitérnek a kisebbségi polgári kezdeményezés valamennyi területére. A bevezető vázolja azokat 

az érveket, amelyek intézkedések meghozatalát indokolják, majd az oktatás, kultúra és 

anyanyelvhasználat, a közigazgatás, a regionális alapok, média és audiovizuális terület, roma 

jogok, állami segélyezés és hontalan kisebbségek témakörében összesít intézkedési 

javaslatokat. „Tartalmas, konkrét javaslatcsomagot kaptunk a szakértőktől, köszönet a 

munkájukért és elkötelezettségükért” – fogalmazott az első összesítést követően Vincze 

Loránt.  

 

Alig nevezték ki, máris áthelyezték a magyarellenességéről ismert egykori 
Kovászna megyei főfogyasztóvédőt  
2019. február 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Beszterce-Naszód megyei fogyasztóvédelmi hivatal élére helyezték át a magyarellenes 

megnyilvánulásairól hírhedté vált Gheorghe-Mircea Diacon volt Kovászna megyei 

főfogyasztóvédőt, akit nemrégiben neveztek ki a brassói regionális fogyasztóvédelmi 

felügyelőség élére, írja a Háromszék napilap. A hírt Dan Tanasă (aki mellesleg jó barátja 

Gheorghe-Mircea Diaconnak) is közölte a blogján, azt állítva, hogy a PDS az RMDSZ 
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megrendelésére helyezte át Diacont. Tanasă szerint Dragnea inkább a saját párttársait gyötri 

azért, hogy Kelemen Hunornak kedvezzen.  

 

Kolozsvári villámcsődület az Akadémia mellett  
2019. február 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Villámcsődület keretében tiltakoztak közel százan Magyarország kolozsvári főkonzulátusa 

előtt kedden a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a tudományos köztestület 

kutatóhálózatának tervezett átalakítása ellen. A közösségi oldalon meghirdetett kincses városi 

flashmob résztvevőinek – magyar egyetemi tanárok, kutatók, hallgatók – többsége könyvvel a 

kezében fejezte ki nemtetszését amiatt, hogy a Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter nevével fémjelzett terv szerintük a kutatói hálózat „szétverését” célozza. Az MTA és 

kutatóintézeti hálózata körül kialakult bizonytalanság miatt a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) vezetősége és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatói 

közleményben adtak hangot aggodalmuknak. 

 

Csáky Pál: Az őshonos kisebbségek többet érdemelnek! 
2019. február 12. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Az Európai Parlament hétfő esti strasbourgi plenáris ülésén többek között az uniós 

polgárságot érintő uniós szerződési rendelkezések végrehajtásáról tartott vitát. A Lisszaboni 

Szerződés és az uniós Alapjogi Charta tízéves hatályba lépését az év végén ünnepelhetjük. A 

Szerződések minden uniós polgárra vonatkozó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket 

tartalmaznak. A Lisszaboni Szerződéssel született meg például az uniós polgári 

kezdeményezés indításának lehetősége, illetve a Szerződés 2. cikke először foglalta magába a 

kisebbségek kifejezést, amikor az EU értékeiről beszélt; az Alapjogi Charta pedig megtiltotta a 

nemzeti kisebbséghez tartozás alapján történő diszkriminációt. Csáky Pál EP-képviselő a 

vitában emlékeztette kollégáit arra, hogy a luxemburgi Bíróság kimondta, az uniós 

polgárságból eredő jogok és kötelezettségek indokolatlanul nem korlátozhatók a tagállamok 

által. 

 

A Csemadok nagybalogi lámpásai közösséget formálnak 
2019. február 12. – Felvidék Ma 

Pál Dénes és Pál Erzsébet Csemadok-életműdíjasokat is köszöntötték odahaza a Csemadok 

Nagybalogi Alapszervezetének évzáró taggyűlésén. „Ilyenkor annyi mindent kell 

megköszönni, hogy nem is tudom, hol kezdjem” – mondta Pál Dénes, majd köszönetet 

mondott a helyi szervezetnek, a polgármesternek, s nem utolsósorban a járási szervezetnek, 

az őt jelölő rimaszombati területi választmánynak. „Gondolom, mindig a felsőbb szerveknél 

indul egy ilyen kitüntetésre ajánlás, ugyanis dolgozhat valaki nagyon jól helyi szinten, ha nem 

figyelnek rá, s mikor már nem aktív, elfelejtik, s nem törődnek vele” – jegyezte meg Pál 

Dénes. 
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Csodasarokkal bővült a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola 
2019. február 12. – Felvidék Ma 

Csodasarkot adtak át hétfőn délután Királyhelmecen  annak köszönhetően, hogy Pogány 

Zsófia, az alapiskola negyedik évfolyamos diákja részt vett a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett, „Miénk a város!” című pályázat 

keretében zajló online játékban, és ott a legtöbb pontot elért felvidéki diákok közé került. 

Ezzel az iskolája számára egy 100 ezer forint értékű könyveket és fejlesztő játékokat 

tartalmazó „Csodasarkot” nyert. Az elnyert jutalmat Csányi Norbert, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság területi referense adta át a nyertes diáknak és az intézménynek. Az esemény 

Szabó Ferdinánd, az iskola igazgatója üdvözlő szavaival, és az alapiskola diákjainak zenés, 

táncos műsorával vette kezdetét. Azt követően Csányi Norbert szólt a jelenlévőkhöz, aki 

ismertette a meghirdetett pályázat eredményeit, amely szerint több mint ötezer diák vett részt 

a programban, ötven Csodasarok került átadásra, ebből tíz a Felvidékre, Érsekújvártól, 

Kassán át, Királyhelmecig. 

 

Óbecse: A polgárok elszántan küzdenek a Petőfi iskola bezárása ellen 
2019. február 12. – Vajdaság MA 

Egy hét alatt több mint 6.000 óbecsei és környékbeli polgár írta alá a petíciót, amellyel az 

iskolahálózatokkal foglalkozó munkacsoport döntése, vagyis a helyi Petőfi Sándor Általános 

Iskola bezárása ellen tiltakoznak. Az iskolahálózat kialakításával foglalkozó munkacsoport 

többségi szavazással döntött úgy, hogy az iskolahálózat kidolgozása szempontjából be kell 

zárni egy általános iskolát Óbecsén. A munkacsoport a szerb kormány 2018. március 16-án 

elfogadott döntése alapján járt el. 

 

Bocskor Andrea: továbbra is bizonytalan a kárpátaljai magyarok helyzete 
2019. február 12. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő tegnapi esti plenáris felszólalásában a 

2019-es európai és ukrajnai választások fontosságára hívta fel a figyelmet. A 2019. március 

31-én tartandó ukrán elnökválasztás kapcsán elmondta: „Az ukrán polgároknak 44 elnökjelölt 

közül kell választaniuk, azonban csak 2-3 jelölt indul valós esélyekkel. Ez önmagában még 

nem lenne gond, ám a magyar közösség sajnos ezúttal is nehéz helyzettel áll szemben: a 

legesélyesebb jelöltek nacionalista, kisebbségeket kirekesztő retorikával erősítik 

szavazótáborukat, programjaik nem tartalmaznak semmi biztatót a kisebbségekre nézve”. 
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Döntött a Kárpátaljai Előértékelő Bizottság a szülőföldi tanulmányi és oktatói 
támogatásokkal kapcsolatban 
2019. február 12. – karpatalja.ma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. 

decemberében több pályázatot hirdetett, melyek kárpátaljai adminisztrációs feladatát a 

Beregszászi Agora Információs Központ látta el. A pályázatokat 2019. január 16-ig lehetett 

benyújtani. A beérkezett pályázatok elbírálására Szakértői Pontozó Bizottság gyűlt össze 

január 28-án, hogy előkészítse a rangsorolást. 

 

Folytatódott a KMKSZ-székház robbantóinak pere 
2019. február 12. - Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon február 8-án, pénteken tárgyalták a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza elleni robbantásos merénylet elkövetőinek 

ügyét. A tárgyalásra, amely ezúttal mintegy másfél órás késéssel vette kezdetét, valamennyi 

résztvevő eljött, viszont a beidézett tanúk közül csupán ketten jelentek meg. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 12. – Kossuth Rádió 

 

Még februárban megszavazhatja az ukrán parlament az új, erősen diszkriminatív ukrán 

nyelvtörvényt – derül ki Andrij Parubij, házelnök nyilatkozatából. Az első olvasatban még 

tavaly októberben elfogadott szöveghez 2500 módosító indítvány érkezett, ezek feldolgozása 

folyamatban van, és bízik abban, hogy már ebben a hónapban vitára bocsátható a törvény 

átdolgozott szövege. Iváncsik Attila Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, az ukrán 

parlament képviselőjét kérdezte. 

  

Zárt rendszerű börtönből félig zárt börtönbe szállítják a terrorizmussal vádolt kézdivásárhelyi 

Beke Istvánt, aki eddig Csíkszeredában raboskodott, társával Szőcs Zoltánnal együtt. A 

hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezet vezetőit egy mondvacsinált terrorperben ítélték el, 

ügyükben erdélyi és magyarországi politikusok és közéleti személyiségek is követelik az 

igazság kiderítését.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/dontott-a-karpataljai-eloertekelo-bizottsag-a-szulofoldi-tanulmanyi-es-oktatoi-tamogatasokkal-kapcsolatban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/dontott-a-karpataljai-eloertekelo-bizottsag-a-szulofoldi-tanulmanyi-es-oktatoi-tamogatasokkal-kapcsolatban/
https://www.karpataljalap.net/2019/02/12/folytatodott-kmksz-szekhaz-robbantoinak-pere
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-12_18-02-23&enddate=2019-02-12_18-40-23&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-12_18-02-23&enddate=2019-02-12_18-40-23&ch=mr1
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A szerb parlament a héten ratifikálja a szerb-magyar határellenőrzésről szóló egyezmény még 

tavaly aláírt módosítását. Igy új átkelő nyílhat a közös határszakaszon, de megteremtődnek a 

jogi feltételei a kisebb határátkelők 24 órás nyitva tartásának is. Ez elsősorban a határsáv 

szerb oldaláról naponta Magyarországra ingázó munkavállalók és a Szegeden tanuló délvidéki 

diákok számára lenne fontos. Pék Zoltánt, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti 

képviselőjét Németh Ernő hívta fel telefonon.  

 

,,Ne csak múltja és jelene legyen a magyarságnak, de jövője is.” - ezért 2019-ben a kormány 

meghirdette a külhoni magyar gyermekek évét, melynek nyitó programja szombaton a 

Kárpát-medencei Családi Nap lesz az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségének szervezésében. A rendezvényre 650 vendéget várnak, köztük 300 külhoni 

magyar gyermeket – jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 

ma délelőtti sajtótájékoztatón.  

  

Már elkészültek  a 2019–2020-as beiskolázási tervek a tanintézmények becslései és igényei 

alapján. Arad megyében nem veszélyezteti megszűnés egyik magyar iskolát vagy iskolai 

tagozatot sem. Az óvodákkal együtt jelenleg 26 intézményben folyik magyar nyelvű képzés, 

iskolai szintű pedig tíz helyen. A magyar tagozatok többsége külön engedéllyel, a minimális 

létszám alatt működik, legtöbbször több évfolyam összevonva, egy tanteremben. A 

legnehezebb helyzetben a megyeszékhely kerületi magyar tagozatai vannak. Pataky Lehel 

Zsolt az iránt érdeklődött, hogy meddig tartható fenn ezt az állapot Aradon. 

 

Sikeres éve volt a Várbástya Egyesületnek a 2018-as – vonta meg a mérleget a szervezet hétfő 

esti közgyűlésén Tamás Péter elnök. Az elsősorban a Temesvári Magyar Napok életre 

hívására alakult szervezet tavaly egy új közösségi teret is kialakított, és folytatta a magyar civil 

szervezetek támogatását is a közösségfejlesztési alapból. Lehőcz László először ez utóbbiról 

Kása Zsolt alelnököt kérdezte. 

  

100 évvel ezelőtt, 1919. február 12-én dördült el a sortűz Pozsonyban. Nyolcan meghaltak, 23-

an súlyosan, százan könnyebben megsérültek. A pozsonyiak a megszálló csehszlovák légiósok 

túlkapásai, pusztításai ellen tiltakoztak. Haják Szabó Mária beszélgetése. 

 

 

 


